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1. PREÀMBUL
1.1. Evolució de la recollida selectiva
Si bé la proporció de residus recollits selectivament a Rubí s’havia estancat en els darrers
anys, a partir del 2016 s’observa un lleuger ascens en aquest valor, augment que es
consolida el 2017, arribant a valors del 35,4%, encara per sota del 37,8% de recollida
selectiva assolit el 2009. Les fraccions recollides selectivament que han experimentat un
augment més notable durant els anys 2016 i 2017 han estat els residus voluminosos, el
paper-cartró, les restes vegetals, la FORM, el vidre i els envasos lleugers.
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Figura 1. Evolució de la recollida selectiva bruta i de la recollida de resta a Rubí.
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Figura 2. Evolució de la recollida selectiva a Rubí, per fraccions.
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1.2. Concreció dels objectius
Els objectius generals del Pla Local de Residus de Rubí s’alineen amb els objectius
estratègics del PRECAT20 i del PREVOC, tot incloent-hi aspectes més propis de la realitat
local del municipi.
OBJECTIUS DEL PLA LOCAL DE RESIDUS DE RUBÍ 2019 – 2025
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

Potenciar la visió dels residus com a recursos.
Reduir la generació de residus a través de l’impuls de la
prevenció i, particularment, de la reutilització.
Incrementar la valorització del conjunt de residus,
particularment la valorització material, des d’una òptica
d’economia circular i baixa en emissions de carboni.
Fomentar la transparència i la sostenibilitat econòmica en la
gestió dels residus.
Assolir el 50% de recollida selectiva el 2020 i contribuir a assolir
el 60% a tota Catalunya. Tanmateix, assolir el 60% el 2025 i
contribuir a assolir el 65% a tota Catalunya.

OBJECTIUS
ESTRATÈGICS
PRECAT 20 I
PREVOC

Millorar els serveis de gestió de residus municipals, tenint en
compte criteris mediambientals i socials, adaptant-se a les
necessitats generals de la ciutadania.
Cercar la participació activa i la corresponsabilitat 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
ADDICIONALS

A l’apartat d’indicadors es concreten els valors disponibles de l’any 2017 i els valors
objectiu de l’any 2025.
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1.3. Concreció dels eixos i línies de treball
Les línies estratègiques proposades es categoritzen en els 4 eixos que es detallen tot
seguit:
Taula 1. Eixos estratègics del pla local de residus de Rubí.
EIXOS ESTRATÈGICS DEL PLA LOCAL DE RESIDUS DE RUBÍ 2019 – 2025
Eix 1

Prevenció de residus i consum responsable.

Eix 2
Eix 3
Eix 4

Reutilització i preparació per a la reutilització.
Gestió de residus municipals i reciclatge.
Aspectes transversals.

A continuació es descriu, per a cada eix estratègic, les línies de treball i el nombre
d’accions per desenvolupar-les.
Taula 2. Línies de treball definides per a l’eix d’actuació 1.
EIX 1. PREVENCIÓ DE RESIDUS I CONSUM RESPONSABLE
CODI
E1-LT1

LÍNIA DE TREBALL
Prevenció del malbaratament alimentari.

Promoció de l’ús responsable del paper.
Foment de la minimització d’embalatges en el consum.
Foment de la minimització de les bosses d’un sol ús.
Foment del consum immaterial.
Foment de l’ús d’envasos retornables entre els comerços locals.
Estudi de la viabilitat d’implantar un sistema de dipòsit, devolució i retorn
E1-LT7
(SDDR) a Rubí.
E1-LT8 Ambientalització d’esdeveniments i festes populars.
E1-LT9 Promoció de consum responsable.
Foment de circuits de gestió de residus per tal d’evitar que aquests
E1-LT10
arribin, de manera no controlada, al medi.
E1-LT11 Foment de l’economia circular en el sector industrial.
NOMBRE TOTAL D’ACCIONS
E1-LT2
E1-LT3
E1-LT4
E1-LT5
E1-LT6

NOMBRE
D’ACCIONS
2
3
3
1
1
2
1
1
1
1
1
17

Taula 3. Línies de treball definides per a l’eix d’actuació 2.
EIX 2. REUTILITZACIÓ I PREPARACIÓ PER A LA REUTILITZACIÓ
CODI

LÍNIA DE TREBALL

Promoció de la reutilització a través de la segona mà i l’intercanvi de
productes.
E2-LT2 Foment de la cultura de la reparació de productes.
E2-LT3 Creació d’un circuit reglat de reutilització de voluminosos i RAEEs.
E2-LT4 Reducció de restes vegetals per mitjà de l’ús com a mulching in situ.
NOMBRE TOTAL D’ACCIONS
E2-LT1

NOMBRE
D’ACCIONS
2
1
1
1
5
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Taula 4. Línies de treball definides per a l’eix d’actuació 3.
EIX 3. GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS I RECICLATGE
CODI

LÍNIA DE TREBALL

Promoció de l’hàbit, entre la ciutadania, de la correcta separació en
origen dels residus.
Potenciació de les recollides selectives dels residus generats en el sector
E3-LT2
comercial en general i, en especial, en el Mercat Municipal.
Promoció de la reducció de productes impropis dins de cada fracció de
E3-LT3
residus recollida selectivament.
Realització d’un estudi de viabilitat i, si s’escau, introducció de canvi de
E3-LT4
model de recollida en algunes zones del municipi.
Estudi del model de recollida, dels residus assimilables a municipals, en
E3-LT5
el polígons industrials.
NOMBRE TOTAL D’ACCIONS
E3-LT1

NOMBRE
D’ACCIONS
9
2
3
2
1
17

Taula 5. Línies de treball definides per a l’eix d’actuació 4.
EIX 4. ASPECTES TRANSVERSALS
CODI

LÍNIA DE TREBALL

Evolució del servei de deixalleria actual cap a una visió més àmplia de
“Centre de Serveis Mediambientals”.
E4-LT2 Ordenança municipal de residus.
E4-LT3 Plecs de condicions dels nous serveis de recollida de residus.
Mesures de fiscalitat per fomentar la reducció, la reutilització i la recollida
E4-LT4
selectiva dels residus.
E4-LT5 Mesures de comunicació i transparència.
NOMBRE TOTAL D’ACCIONS
E4-LT1

NOMBRE
D’ACCIONS
1
2
1
2
1
7

El Pla consta d’un total de 46 accions.
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2. PLA D’ACCIONS
Fruit de l’anàlisi de la diagnosi efectuada, de la valoració DAFO, del procés participatiu
efectuat en els diversos col·lectius de la ciutat, de la concreció consensuada dels objectius
a assolir, així com de la definició genèrica dels eixos i les línies de treball, s’han definit i
concretat un conjunt d’accions que es proposen per tal de conformar el desplegament del
Pla de Prevenció i Gestió de Residus de Rubí pel període 2019-2025.
2.1. Llistat d’accions previstes
Les accions que es planteja l’Ajuntament de Rubí per a l’assoliment dels objectius són les
següents:
Taula 6. Accions relatives a l’EIX 1: Prevenció de residus i consum responsable.
ACCIONS EIX 1
Implantació de nous circuits d’aprofitament d’aliments a centres educatius, mercat i
E1-LT1-1
supermercats, restauració i altres centres o entitats amb excedent d’aliments.
Realització d’accions de sensibilització per a la reducció del malbaratament
E1-LT1-2
d’aliments a la ciutadania.
E1-LT2-1
Promoció de l'ús responsable del paper mitjançant campanyes i ordenances.
E1-LT2-2
Desmaterialització de la informació a l'Ajuntament i equipaments municipals.
E1-LT2-3
Foment i/o creació d'espais d'intercanvi de llibres.
E1-LT3-1
Promoció de l'ús de menys embalatge en el sector comercial.
E1-LT3-2
Promoció de l'oferta i la demanda de productes amb menys envàs i a granel.
E1-LT3-3
Foment de la reducció d'envasos i de l'ús d'embolcalls i carmanyoles reutilitzables.
E1-LT4-1
Promoció de la substitució de bosses d'un sòl ús per elements reutilitzables.
E1-LT5-1
Foment del consum de serveis o béns immaterials.
E1-LT6-1
Foment de l'ús d'ampolles reomplibles/retornables: vidre.
E1-LT6-2
E1-LT7-1
E1-LT8-1
E1-LT9-1
E1-LT10-1
E1-LT11-1

Foment de l'ús d'ampolles reomplibles/retornables: envasos lleugers.
Estudi de la viabilitat d'implantació del sistema de dipòsit, devolució i retorn
d’envasos al municipi.
Consolidar l'ambientalització de festes i esdeveniments populars.
Promoció del consum responsable
Foment de circuits de gestió de residus per tal d’evitar que aquests arribin, de
manera no controlada, al medi.
Foment de l’economia circular en el sector industrial.
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Taula 7. Accions relatives a l’EIX 2: Reutilització i preparació per a la reutilització.
ACCIONS EIX 2
E2-LT1-1
E2-LT1-2
E2-LT2-1
E2-LT3-1
E2-LT4-1

Promoció dels mercats i comerços de segona mà i intercanvi.
Impuls de l’intercanvi de productes mitjançant portal webs, aplicacions mòbils i
Trocalleria.
Promoció de la reparació de béns i productes.
Creació d’un circuit reglat de reutilització de voluminosos i RAEEs.
Reducció de les restes vegetals per mitjà de l'ús com a mulching in situ.

Taula 8. Accions relatives a l’EIX 3: Gestió de residus municipals i reciclatge.
ACCIONS EIX 3
E3-LT1-1
Impuls de l’autocompostatge.
E3-LT1-2
E3-LT1-3
E3-LT1-4
E3-LT1-5
E3-LT1-6
E3-LT1-7
E3-LT1-8
E3-LT1-9
E3-LT2-1
E3-LT2-2
E3-LT3-1
E3-LT3-2
E3-LT3-3
E3-LT4-1
E3-LT4-2
E3-LT5-1

Millorar la recollida de la fracció vegetal porta a porta.
Completar amb contenidors de les 5 fraccions aquelles ubicacions que no compleixin
aquest requisit.
Implementació de mesures d’accessibilitat als contenidors.
Foment de mesures adreçades a potenciar la recollida selectiva dels olis vegetals.
Foment de mesures adreçades a potenciar la recollida selectiva de la roba.
Millorar el sistema d’identificació d’usuaris a la deixalleria mitjançant aplicacions
informàtiques.
Millorar eines i estratègies per afavorir la separació en origen dels residus en els
actes públics i festius d’àmbit municipal.
Realització de campanyes de sensibilització constants en el temps, adreçades a
destinataris adequadament segmentats, per al foment de la separació en origen dels
residus i la reducció dels mateixos.
Incrementar la recollida selectiva específica per activitats comercials, implementant
el sistema porta a porta.
Incrementar la recollida selectiva de residus al Mercat Municipal.
Promoció de l’ús del cubell airejat i la bossa compostable per a la recollida de la
matèria orgànica.
Implementació de mesures específiques per reduir els impropis.
Realització i execució d’un pla de caracteritzacions de les fraccions FORM, Envasos i
Resta.
Estudi de la viabilitat i, si escau, implantació de la recollida selectiva porta a porta
comercial a la illa de vianants de la zona centre.
Estudi de la viabilitat d’implementació del model de recollida selectiva de residus
domiciliaris porta a porta, i posterior implementació del model, si escau, a la resta del
municipi.
Estudi del model de recollida de residus assimilables a municipals en el polígons
industrials.
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Taula 9. Accions relatives a l’EIX 4: Aspectes transversals.
ACCIONS EIX 4
Evolució del servei actual de la deixalleria de Cova Solera cap a una visió més àmplia
E4-LT1-1
de “Centre de Serveis Mediambientals".
E4-LT2-1
Redacció d'ordenança municipal de residus
Reforçar el règim sancionador de les ordenances municipals i els mecanismes per
E4-LT2-2
aplicar-lo a fi i efecte de desincentivar determinats comportaments contraris a la
consecució dels objectius establerts en el Pla.
Redacció dels futurs plecs de condicions dels serveis de recollida de residus amb
E4-LT3-1
coherència amb el contingut del Pla Local de Residus i les accions que se'n deriven.
Estudi de viabilitat d'implementació de sistemes de pagament per generació en
E4-LT4-1
aquelles zones del municipi que disposin d'un model de recollida amb
corresponsabilització, amb especial atenció a les recollides de residus comercials.
Revisió de l’ordenança fiscal per ampliar les mesures que fomentin la reducció, la
E4-LT4-2
reutilització i la recollida selectiva dels residus
Disseny i execució d’eines orientades a millorar la transparència relativa a la
E4-LT5-1
prevenció, la recollida, el tractament de residus, costos i ingressos.
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2.2. Fitxes de les accions
Totes i cadascuna de les accions definides a l’apartat anterior consta d’una fitxa
descriptiva que es pot consultar a l’annex d’aquest document.
2.3. Valoració de les accions i correlació amb objectius
Tot seguit es procedeix a avaluar, per a cadascuna de les accions proposades, i des d’un
punt de vista qualitatiu, els següents paràmetres:
Potencial de millora (PM) de l’acció: fa referència a si l’acció tindrà una repercussió
alta (PM>3%), mitjana (3%>PM>1%) o baixa (PM<1%) en termes de variació
percentual anual de l’indicador de seguiment corresponent a l’objectiu al qual ha
de donar compliment l’acció.
Efecte de la millora de l’acció: aquest paràmetre avalua l’efecte temporal del
potencial de millora en termes de la seva immediatesa (els efectes es noten en un
període inferior a 6 mesos), efecte a mig termini (els efectes es noten en un termini
comprès entre els 6 i 18 mesos) o efecte a llarg termini (els efectes són visibles
passats més de 18 mesos).
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Taula 10. Valoració de les accions i correlació amb els objectius plantejats.
CODI
DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ
ACCIÓ
E1-LT1-1
E1-LT1-2
E1-LT2-1
E1-LT2-2
E1-LT2-3
E1-LT3-1
E1-LT3-2
E1-LT3-3
E1-LT4-1
E1-LT5-1
E1-LT6-1
E1-LT6-2
E1-LT7-1
E1-LT8-1
E1-LT9-1
E1-LT10-1
E1-LT11-1
E2-LT1-1
E2-LT1-2
E2-LT2-1
E2-LT3-1
E2-LT4-1
E3-LT1-1
E3-LT1-2
E3-LT1-3
E3-LT1-4
E3-LT1-5
E3-LT1-6

Implantació de nous circuits d’aprofitament d’aliments a centres educatius, mercat i
supermercats, restauració i altres centres o entitats amb excedent d’aliments.
Realització d’accions de sensibilització per a la reducció del malbaratament d’aliments
a la ciutadania.
Promoció de l'ús responsable del paper mitjançant campanyes i ordenances.
Desmaterialització de la informació a l'Ajuntament i equipaments municipals.
Foment i/o creació d'espais d'intercanvi de llibres.
Promoció de l'ús de menys embalatge en el sector comercial.
Promoció de l'oferta i la demanda de productes amb menys envàs i a granel.
Foment de la reducció d'envasos i de l'ús d'embolcalls i carmanyoles reutilitzables.
Promoció de la substitució de bosses d'un sòl ús per elements reutilitzables.
Foment del consum de serveis o béns immaterials.
Foment de l'ús d'ampolles reomplibles/retornables: vidre.
Foment de l'ús d'ampolles reomplibles/retornables: envasos lleugers.
Estudi de la viabilitat d'implantació del sistema de dipòsit, devolució i retorn d’envasos
al municipi.
Consolidar l'ambientalització de festes i esdeveniments populars.
Promoció del consum responsable.
Foment de circuits de gestió de residus per tal d’evitar que aquests arribin, de manera
no controlada, al medi.
Foment de l’economia circular en el sector industrial.
Promoció dels mercats i comerços de segona mà i intercanvi.
Impuls de l’intercanvi de productes mitjançant portal webs, aplicacions mòbils i
Trocalleria.
Promoció de la reparació de béns i productes.
Creació d’un circuit reglat de reutilització de voluminosos i RAEEs.
Reducció de les restes vegetals per mitjà de l'ús com a mulching in situ.
Impuls de l’autocompostatge.
Millorar la recollida de la fracció vegetal porta a porta.
Completar amb contenidors de les 5 fraccions aquelles ubicacions que no compleixin
aquest requisit.
Implementació de mesures d’accessibilitat als contenidors.
Foment de mesures adreçades a potenciar la recollida selectiva dels olis vegetals.
Foment de mesures adreçades a potenciar la recollida selectiva de la roba.

POTENCIAL
DE MILLORA

EFECTE DE LA
MILLORA

1

OBJECTIUS ASSOLIBLES
2
3
4
5
6

7

Baix

Efecte Immediat

1

2

--

--

--

--

7

Baix

Efecte de llarg termini

1

2

--

--

--

--

7

Baix
Baix
Baix
Baix
Baix
Baix
Baix
Baix
Baix
Baix

Efecte Immediat
Efecte Immediat
Efecte Immediat
Efecte de llarg termini
Efecte de llarg termini
Efecte Immediat
Efecte mig termini
Efecte de llarg termini
Efecte Immediat
Efecte de llarg termini

-----------

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

-----------

-----------

-----------

-----------

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Mig

Efecte Immediat

--

2

--

--

5

--

7

Baix
Baix

Efecte mig termini
Efecte de llarg termini

-1

2
2

3
--

---

5
--

---

7
7

Baix

Efecte de llarg termini

1

2

--

--

5

--

7

Baix
Baix

Efecte de llarg termini
Efecte de llarg termini

1
1

2
2

3
--

---

---

6
--

7
7

Baix

Efecte mig termini

1

2

--

--

--

--

7

Baix
Baix
Alt
Mig
Alt

Efecte de llarg termini
Efecte de llarg termini
Efecte Immediat
Efecte Immediat
Efecte Immediat

1
1
1
1
--

2
2
2
2
--

---3
--

------

---5
5

-6
6
6
6

7
7
7
7
7

Efecte Immediat

--

--

--

--

5

6

7

Efecte mig termini
Efecte mig termini
Efecte mig termini

-1
1

-2
2

----

----

5
5
5

6
6
6

7
7
7

Alt
Baix
Baix
Baix
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CODI
ACCIÓ
E3-LT1-7
E3-LT1-8
E3-LT1-9
E3-LT2-1
E3-LT2-2
E3-LT3-1
E3-LT3-2
E3-LT3-3
E3-LT4-1
E3-LT4-2
E3-LT5-1
E4-LT1-1
E4-LT2-1
E4-LT2-2
E4-LT3-1
E4-LT4-1
E4-LT4-2
E4-LT5-1

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ
Millorar el sistema d’identificació d’usuaris a la deixalleria mitjançant aplicacions
informàtiques.
Millorar eines i estratègies per afavorir la separació en origen dels residus en els actes
públics i festius d’àmbit municipal.
Realització de campanyes de sensibilització constants en el temps, adreçades a
destinataris adequadament segmentats, per al foment de la separació en origen dels
residus i la reducció dels mateixos.
Incrementar la recollida selectiva específica per activitats comercials, implementant el
sistema porta a porta.
Incrementar la recollida selectiva de residus al Mercat Municipal.
Promoció de l’ús del cubell airejat i la bossa compostable per a la recollida de la
matèria orgànica.
Implementació de mesures específiques per reduir els impropis.
Realització i execució d’un pla de caracteritzacions de les fraccions FORM, Envasos i
Resta.
Estudi de la viabilitat i, si escau, implantació de la recollida selectiva porta a porta
comercial a la illa de vianants de la zona centre.
Estudi de la viabilitat d’implementació del model de recollida selectiva de residus
domiciliaris porta a porta, i posterior implementació del model, si escau, a la resta del
municipi.
Estudi del model de recollida de residus assimilables a municipals en el polígons
industrials.
Evolució del servei actual de la deixalleria de Cova Solera cap a una visió més àmplia
de “Centre de Serveis Mediambientals".
Redacció d'ordenança municipal de residus
Reforçar el règim sancionador de les ordenances municipals i els mecanismes per
aplicar-lo a fi i efecte de desincentivar determinats comportaments contraris a la
consecució dels objectius establerts en el Pla.
Redacció dels futurs plecs de condicions dels serveis de recollida de residus amb
coherència amb el contingut del Pla Local de Residus i les accions que se'n deriven.
Estudi de viabilitat d'implementació de sistemes de pagament per generació en
aquelles zones del municipi que disposin d'un model de recollida amb
corresponsabilització, amb especial atenció a les recollides de residus comercials.
Revisió de l’ordenança fiscal per ampliar les mesures que fomentin la reducció, la
reutilització i la recollida selectiva dels residus
Disseny i execució d’eines orientades a millorar la transparència relativa a la prevenció,
la recollida, el tractament de residus, costos i ingressos.
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2.4. Planificació temporal de les accions
El període inicialment previst d’aquest pla era, en fase de diagnòstic, 2017-2022.
Tanmateix, ateses les dificultats municipals en disposar de capacitat per avançar en el
procés participatiu, així com en la concreció i redacció del pla d’acció i seguiment, aquest
Pla Local de Prevenció i Gestió de Residus de Rubí podria quedar aprovat l’any 2019. Per
tant, el recorregut de vigència del pla fins el 2022 resultaria en un termini excessivament
curt. D’altra banda, el Pla Local de Prevenció i Gestió dels residus municipals del Vallès
Occidental (PREVOC) ha formulat el seu desplegament en el període 2017-2025, atenent a
la durada de dues legislatures, amb intensitat d’accions més alta fins el 2020 i, rere una
avaluació i seguiment del Pla, revisant objectius el 2020, per posteriorment encetar una
segona etapa 2021-2025.
Per aquest motiu, i per la data actual en la què ens trobem, es proposa que el període de
vigència del PLR de Rubí sigui 2019-2025.
L’execució temporalitzada de les accions durant el període de vigència del pla es detalla a
les taules següents, on no es té en compte l’any 2019 donat que el pla s’aprova a finals de
l’exercici.
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Taula 11. Planificació de les accions de l’EIX 1.Prevenció de residus i consum responsable.
CODI

E1-LT2-1

DESCRICPCIÓ
Implantació de nous circuits d’aprofitament d’aliments a centres educatius, mercat i
supermercats, restauració i altres centres o entitats amb excedent d’aliments.
Realització d’accions de sensibilització per a la reducció del malbaratament d’aliments
a la ciutadania.
Promoció de l'ús responsable del paper mitjançant campanyes i ordenances.

X

X

E1-LT2-2

Desmaterialització de la informació a l'Ajuntament i equipaments municipals.

X

X

X

E1-LT2-3

Foment i/o creació d'espais d'intercanvi de llibres.

X

X

X

E1-LT3-1

Promoció de l'ús de menys embalatge en el sector comercial.

X

X

E1-LT3-2

Promoció de l'oferta i la demanda de productes amb menys envàs i a granel.

X

X

E1-LT3-3

Foment de la reducció d'envasos i de l'ús d'embolcalls i carmanyoles reutilitzables.

E1-LT4-1

Promoció de la substitució de bosses d'un sòl ús per elements reutilitzables.

X

E1-LT5-1

Foment del consum de serveis o béns immaterials.

X

X

X

X

X

X

E1-LT6-1

Foment de l'ús d'ampolles reomplibles/retornables: vidre.

X

X

X

X

X

X

E1-LT6-2

Foment de l'ús d'ampolles reomplibles/retornables: envasos lleugers.
Estudi de la viabilitat d'implantació del sistema de dipòsit, devolució i retorn d’envasos
al municipi.
Consolidar l'ambientalització de festes i esdeveniments populars.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Promoció del consum responsable.
Foment de circuits de gestió de residus per tal d’evitar que aquests arribin, de manera
no controlada, al medi.
Foment de l’economia circular en el sector industrial.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

E1-LT1-1
E1-LT1-2

E1-LT7-1
E1-LT8-1
E1-LT9-1
E1-LT10-1
E1-LT11-1

2020

2021

2022

2023

2024

2025

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
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Taula 12. Planificació de les accions de l’EIX 2. Reutilització i preparació per a la reutilització.
CODI
E2-LT1-1

E2-LT2-1

DESCRICPCIÓ
Promoció dels mercats i comerços de segona mà i intercanvi.
Impuls de l’intercanvi de productes mitjançant portal webs, aplicacions mòbils i
Trocalleria.
Promoció de la reparació de béns i productes.

E2-LT3-1

Creació d’un circuit reglat de reutilització de voluminosos i RAEEs.

X

X

E2-LT4-1

Reducció de les restes vegetals per mitjà de l'ús com a mulching in situ.

X

X

X

X

X

X

2020

2021

2022

2023

2024

2025

X

X

X

X

X

X

E2-LT1-2

2020

2021

2022

2023

2024

2025

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Taula 13. Planificació de les accions de l’EIX 3. Gestió de residus municipals i reciclatge.
CODI
E3-LT1-1

DESCRICPCIÓ
Impuls de l’autocompostatge.

E3-LT1-2

Millorar la recollida de la fracció vegetal porta a porta.

E3-LT1-4

Completar amb contenidors de les 5 fraccions aquelles ubicacions que no compleixin
aquest requisit.
Implementació de mesures d’accessibilitat als contenidors.

E3-LT1-5

Foment de mesures adreçades a potenciar la recollida selectiva dels olis vegetals.

E3-LT1-6

Foment de mesures adreçades a potenciar la recollida selectiva de la roba.

E3-LT1-3

E3-LT1-7
E3-LT1-8
E3-LT1-9
E3-LT2-1
E3-LT2-2
E3-LT3-1

Millorar el sistema d’identificació d’usuaris a la deixalleria mitjançant aplicacions
informàtiques.
Millorar eines i estratègies per afavorir la separació en origen dels residus en els actes
públics i festius d’àmbit municipal.
Realització de campanyes de sensibilització constants en el temps, adreçades a
destinataris adequadament segmentats, per al foment de la separació en origen dels
residus i la reducció dels mateixos.
Incrementar la recollida selectiva específica per activitats comercials, implementant el
sistema porta a porta.
Incrementar la recollida selectiva de residus al Mercat Municipal.
Promoció de l’ús del cubell airejat i la bossa compostable per a la recollida de la
matèria orgànica.

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
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CODI
E3-LT3-2
E3-LT3-3
E3-LT4-1
E3-LT4-2
E3-LT5-1

DESCRICPCIÓ
Implementació de mesures específiques per reduir els impropis.
Realització i execució d’un pla de caracteritzacions de les fraccions FORM, Envasos i
Resta.
Estudi de la viabilitat i, si escau, implantació de la recollida selectiva porta a porta
comercial a la illa de vianants de la zona centre.
Estudi de la viabilitat d’implementació del model de recollida selectiva de residus
domiciliaris porta a porta, i posterior implementació del model, si escau, a la resta del
municipi.
Estudi del model de recollida de residus assimilables a municipals en el polígons
industrials.

2020
X

2021

X

X

X

X

X

X

X

X

2020

2021

X

2022

X

2023

2024

X
X

2025
X

X

X

X

X

X

X

2022

2023

2024

2025

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Taula 14. Planificació de les accions de l’EIX 4. Aspectes transversals.
CODI
E4-LT1-1
E4-LT2-1
E4-LT2-2
E4-LT3-1
E4-LT4-1
E4-LT4-2
E4-LT5-1

DESCRICPCIÓ
Evolució del servei actual de la deixalleria de Cova Solera cap a una visió més àmplia de
“Centre de Serveis Mediambientals".
Redacció d'ordenança municipal de residus
Reforçar el règim sancionador de les ordenances municipals i els mecanismes per
aplicar-lo a fi i efecte de desincentivar determinats comportaments contraris a la
consecució dels objectius establerts en el Pla.
Redacció dels futurs plecs de condicions dels serveis de recollida de residus amb
coherència amb el contingut del Pla Local de Residus i les accions que se'n deriven.
Estudi de viabilitat d'implementació de sistemes de pagament per generació en
aquelles zones del municipi que disposin d'un model de recollida amb
corresponsabilització, amb especial atenció a les recollides de residus comercials.
Revisió de l’ordenança fiscal per ampliar les mesures que fomentin la reducció, la
reutilització i la recollida selectiva dels residus
Disseny i execució d’eines orientades a millorar la transparència relativa a la prevenció,
la recollida, el tractament de residus, costos i ingressos.

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
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3. SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA
3.1. Indicadors de seguiment
El grau de desplegament del Pla, així com l’avaluació en termes d’assoliment dels objectius
del mateix, es podrà realitzar mitjançant la valoració dels indicadors de seguiment. Els
indicadors de seguiment es valoraran periòdicament amb la finalitat d’avaluar el grau de
desenvolupament del Pla, monitoritzar l’assoliment dels objectius i valorar la contribució
dels diferents instruments que s’apliquin.
Es defineixen dues tipologies diferenciades d’indicadors de seguiment:
Indicadors d’execució d’actuacions. Tenen per objectiu valorar la correcta execució
de les actuacions.
Indicadors anuals de compliment d’objectius. La seva finalitat és monitoritzar,
anualment, l’assoliment d’objectius.

Taula 15. Objectius del Pla Local de Residus de Rubí 2019-2025.

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 50% de recollida selectiva el 2020 i contribuir a assolir el 60% a tota
Catalunya. Tanmateix, assolir el 60% el 2025 i contribuir a assolir el 65% a tota
Catalunya.
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 corresponsabilitat 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.

Els indicadors d’execució d’actuacions es defineixen a les respectives fitxes de cada acció.
Pel que fa als indicadors anuals de compliment d’objectius, aquests es detallen a la Taula
16.
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Taula 16. Indicadors anuals de compliment d’objectius.
CODI
I1
I2
I3
I4

DESCRIPCIÓ DE L’INDICADOR
Generació per càpita de residus
Residus reutilitzats versus total de residus municipals recollits
Prevenció del malbaratament alimentari
Campanyes orientades a la prevenció i correcta segregació dels
residus

I5

Recollida selectiva bruta

I6

Recollida selectiva bruta de la FORM

I7

Percentatge d’impropis de la FORM

I8

Recollida selectiva bruta d’Envasos Lleugers

I9

Percentatge d’impropis en els envasos lleugers

I10

Recollida selectiva bruta de Paper-cartró

I11

Recollida selectiva bruta de Vidre

I12

Índex de satisfacció ciutadana amb el servei de recollida de residus

I13
I14
I15

Índex de satisfacció dels comerços amb el servei de recollida de
residus
Usuaris dels serveis de deixalleria
Índex de creixement anual de subscriptors

UNITAT DE MESURA
Kg/(hab·dia)
%
%
Nombre d’hores/any
% en pes respecte el total
recollit
% en pes respecte el total
generat segons bossa tipus
% en pes d’impropis respecte el
recollit
% en pes respecte el total
generat segons bossa tipus
% en pes d’impropis respecte el
recollit
% en pes respecte el total
generat segons bossa tipus
% en pes respecte el total
generat segons bossa tipus
Grau de satisfacció amb el
servei de recollida de residus
Grau de satisfacció amb el
servei de recollida de residus
Núm. usuaris/any
%

1
X
X
X

OBJECTIUS QUE MESURA
2
3
4
5
6
X

X

1,16
0,002%
Sense dades

VALOR
OBJECTIU 2025
1,1
1%
***

X

3.150

4.700

7

VALOR 2017*

X

X

X

35,4%

65%

X

X

X

28,3%

60%

X

15,7%

10%

X

35,2%

60%

X

28,9%

20%

X

X

X

X

X

51,7%

75%

X

X

X

44,0%

75%

X

Sense dades

6

X

Sense dades

6

23.584
1,3%**

30.000
1,5%

X
X

*Valors disponibles a data de confecció de la taula.
** Dades 2018
*** El 50% del malbaratament alimentari que s’hagi obtingut com indicador de referència el 2019.
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Càlcul dels indicadors
Taula 17. Definició i càlcul de l’indicador I1.
I1. Generació per càpita de residus
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador mesura la generació de residus municipals per habitant i dia.
Fórmula de càlcul: kg recollits per dia / població
Variables emprades:
· Kg recollits per dia: inclou la recollida domiciliària i comercial, així com els residus recollits en deixalleries.
Font: Ajuntament.
· Població: nombre de persones empadronades al municipi a 1 de gener de l’any en estudi. Font: Institut
d'Estadística de Catalunya.

Taula 18.Definició i càlcul de l’indicador I2.
I2. Residus reutilitzats versus total de residus municipals recollits
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador mesura el grau de reutilització de residus.
Fórmula de càlcul

Variables emprades:
· Kg de residus reutilitzats per any, comptabilitzats en els serveis de promoció a la reutilització que presta
l’Ajuntament.
· Kg recollits per any: inclou la recollida domiciliària i comercial, així com els residus recollits en deixalleries.
Font: Ajuntament.

Taula 19. Definició i càlcul de l’indicador I3.
I3. Prevenció del malbaratament alimentari
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador mesura la quantitat orgànica de malbaratament alimentari present al contenidor d’orgànica
Fórmula de càlcul:

Variables emprades:
· Mitjana anual del % de malbaratament alimentari que apareix a les caracteritzacions de FORM realitzades
per l’ARC.
Font: Ajuntament.
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Taula 20. Definició i càlcul de l’indicador I4.
I4. Campanyes orientades a la correcta prevenció i separació de residus
Explicació de l’indicador: aquest indicador dóna una mesura del nombre d’hores de persones que s’han
dedicat a realitzar campanyes orientades a la correcta prevenció i separació de residus que es desenvolupen
en el municipi.

Fórmula de càlcul: nombre d’hores/any
Variables emprades: nombre d’hores/any.
Font: Ajuntament.

Taula 21. Definició i càlcul de l’indicador I5.
I5. Recollida selectiva bruta
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador expressa quina importància relativa representen les fraccions recollides selectivament
sobre el total de residus municipals que es recullen en un municipi.
Fórmula de càlcul:

Variables emprades:
· Kg recollits per any de forma selectiva: kg recollits selectivament segmentats per fraccions (vidre,
paper-cartró, envasos, orgànica, voluminosos, poda i deixalleria). S’inclouen les recollides porta a porta, de
comerços i dels mercats setmanals municipals. Font: Ajuntament.
· Kg recollits per any (selectiva i no selectiva): suma dels kg recollits de forma selectiva i de forma no selectiva
(resta). Font: Ajuntament.

Taula 22. Definició i càlcul de l’indicador I6.
I6. Recollida selectiva bruta de la FORM
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador mesura l’eficiència de la recollida selectiva de la fracció orgànica (FORM). Per al càlcul
s’utilitza la composició de la bossa estàndard d’escombraries segons la bossa tipus de Rubí.
Fórmula de càlcul:

Variables emprades:
· Kg de FORM recollits per any de forma selectiva: kg de FORM recollits selectivament. S’inclouen les
recollides porta a porta, de comerços i dels mercats setmanals municipals. Font: Ajuntament.
· Kg generats de FORM segons bossa tipus. És el producte dels kg de residus municipals generats pel
percentatge de la composició de la bossa tipus de la FORM.
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Taula 23. Definició i càlcul de l’indicador I7.
I7. Percentatge d’impropis de la FORM
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador valora la qualitat de la separació en origen per part dels usuaris dels serveis de recollida de
la FORM. Com més gran sigui aquest indicador, amb menys cura s’estarà realitzant la separació en origen
d’aquesta fracció.
Fórmula de càlcul:

% d’impropis a la FORM, anuals

Variables emprades:
· % d’impropis per any: mitjana anual dels certificats expedits per la Generalitat del percentatge d’elements o
materials impropis en el contingut bàsic de la fracció orgànica. Font: Agència de Residus de Catalunya.

Taula 24. Definició i càlcul de l’indicador I8.
I8. Recollida selectiva bruta dels envasos lleugers
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador mesura l’eficiència de la recollida selectiva de la fracció Envasos lleugers. Per al càlcul
s’utilitza la composició de la bossa estàndard d’escombraries segons la bossa tipus de Rubí.
Fórmula de càlcul:

Variables emprades:
· Kg d’envasos lleugers recollits per any de forma selectiva: kg d’envasos lleugers recollits selectivament.
S’inclouen les recollides porta a porta, de comerços i dels mercats setmanals municipals. Font: Ajuntament.
· Kg generats d’envasos lleugers segons bossa tipus. És el producte dels kg de residus municipals generats
pel percentatge de la composició de la bossa tipus dels envasos lleugers. Font: Ajuntament.

Taula 25. Definició i càlcul de l’indicador I9.
I9. Percentatge d’impropis en els envasos lleugers
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador valora la qualitat de la separació en origen per part dels usuaris dels serveis de recollida
dels envasos lleugers. Com més gran sigui aquest indicador, amb menys cura s’estarà realitzant la separació
en origen d’aquesta fracció.
Fórmula de càlcul:

% d’impropis en els envasos lleugers, anuals

Variables emprades:
· % d’impropis per any: mitjana anual dels certificats expedits per Ecoembes del percentatge d’elements o
materials impropis en el contingut bàsic dels envasos lleugers. Font: Ecoembes.
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Taula 26. Definició i càlcul de l’indicador I10.
I10. Recollida selectiva bruta del paper-cartró
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador mesura l’eficiència de la recollida selectiva de la fracció paper-cartró. Per al càlcul s’utilitza
la composició de la bossa estàndard d’escombraries segons la bossa tipus de Rubí.
Fórmula de càlcul:

Variables emprades:
· Kg de paper-cartró recollits per any de forma selectiva: kg de paper-cartró recollits selectivament. S’inclouen
les recollides porta a porta, de comerços i dels mercats setmanals municipals. Font: Ajuntament.
· Kg generats de paper-cartró segons bossa tipus. És el producte dels kg de residus municipals generats pel
percentatge de la composició de la bossa tipus del paper-cartró. Font: Ajuntament.

Taula 27. Definició i càlcul de l’indicador I11.
I11. Recollida selectiva bruta del vidre
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador mesura l’eficiència de la recollida selectiva de la fracció vidre. Per al càlcul s’utilitza la
composició de la bossa estàndard d’escombraries segons la bossa tipus de Rubí.
Fórmula de càlcul:

Variables emprades:
· Kg de vidre recollits per any de forma selectiva: kg de vidre recollits selectivament. S’inclouen les recollides
porta a porta, de comerços i dels mercats setmanals municipals. Font: Ajuntament.
· Kg generats de vidre segons bossa tipus. És el producte dels kg de residus municipals generats pel
percentatge de la composició de la bossa tipus del vidre. Font: Ajuntament.

Taula 28. Definició i càlcul de l’indicador I12.
I12. Índex de satisfacció ciutadana amb el servei de recollida de residus
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador aporta dades relatives a la satisfacció ciutadana amb els serveis de recollida de residus.
Reflecteix directament la percepció del servei per part de la ciutadania com a dada complementària als
indicadors quantitatius.
Fórmula de càlcul: Grau de satisfacció general de la ciutadania amb el servei.
Variables emprades:
· Grau de satisfacció general de la ciutadania amb el servei de recollida de residus: resultat d’enquesta en
una escala de 0 a 10 ("gens satisfet" - "molt satisfet"); mitjana de puntuació. En absència d’una enquesta
comuna, s’utilitzaran els següents criteris homogeneïtzadors: resultat de la valoració global en una escala
de 0 a 10; si no hi ha valoració global, s’utilitzarà la mitjana de les preguntes de l’enquesta; si l’enquesta
esta feta amb altres escales, cal fer l’equivalència a l’escala de 0 a 10).
Font: Ajuntament.
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Taula 29. Definició i càlcul de l’indicador I13.
I13. Índex de satisfacció dels comerços amb el servei de recollida de residus
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador aporta dades relatives a la satisfacció dels comerços amb els serveis de recollida de
residus. Reflecteix directament la percepció del servei per part dels comerços com a dada complementària
als indicadors quantitatius.
Fórmula de càlcul: Grau de satisfacció general dels comerços amb el servei.
Variables emprades:
· Grau de satisfacció general dels comerços amb el servei de recollida de residus: resultat d’enquesta en una
escala de 0 a 10 ("gens satisfet" - "molt satisfet"); mitjana de puntuació. En absència d’una enquesta
comuna, s’utilitzaran els següents criteris homogeneïtzadors: resultat de la valoració global en una escala
de 0 a 10; si no hi ha valoració global, s’utilitzarà la mitjana de les preguntes de l’enquesta; si l’enquesta
esta feta amb altres escales, cal fer l’equivalència a l’escala de 0 a 10.
Font: Ajuntament.

Taula 30. Definició i càlcul de l’indicador I14.
I14. Usuaris dels serveis de deixalleria
Explicació de l’indicador:
Usuaris del serveis de deixalleria
Fórmula de càlcul:
número d’usuaris/any de deixalleria
Variables emprades:
· Número d’usuaris/any de deixalleria de Cova Solera i deixalleries mòbils.
Font: Ajuntament.

Taula 31. Definició i càlcul de l’indicador I15.
I15. Índex de creixement anual de subscriptors
Explicació de l’indicador: aquest indicador aporta informació sobre el creixement anual del nombre de
subscriptors al Newsletter del Servei Educatiu de Residus.

Fórmula de càlcul:

Variables emprades: nombre de subscriptors a finals de cada any.
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3.2. Avaluació i revisió del Pla
Durant la fase d’execució de les accions que es deriven d’aquest Pla, s’implementaran
mecanismes d’avaluació i revisió periòdica, amb l’objectiu de poder adaptar les accions als
imprevistos, així com als possibles canvis que es puguin produir, ja sigui per modificacions
normatives o bé la pròpia dinàmica d’execució del Pla. D’altra banda, el conjunt d’objectius
i accions es revisaran el 2020 a fi i efecte de “replanificar”, si s’escau, el període 20212025.
2018 - 2020
OBJECTIUS

ACCIONS
MECANISMES
D’AVALUACIÓ I
REVISIÓ PERIÒDICA

EXECUCIÓ
INDICADORS DE
SEGUIMENT
L’avaluació i revisió el pla del 2020
haurà de servir per a la redifinició dels
objectius i accions, considerant els
requisits normatius que siguin vigents
a partir del 2020.
2021 - 2025
OBJECTIUS

ACCIONS
MECANISMES
D’AVALUACIÓ I
REVISIÓ PERIÒDICA

EXECUCIÓ
INDICADORS DE
SEGUIMENT

Figura 3. Esquema d’avaluació i revisió del pla.

Els mecanismes d’avaluació i revisió periòdica previstos són els següents:
Fitxa d’avaluació d’actuacions
A la finalització de cada actuació s’emplenarà una fitxa d’avaluació de la mateixa on
s’inclogui un anàlisi del desenvolupament de la mateixa amb el següent contingut mínim:
Valoració de resultats.
Identificació de dificultats i inconvenients observats.
Elaboració de propostes de millora.
Revisió i adequació d’indicadors.
Revisió i adequació del pla econòmic-financer.
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En el cas d’actuacions permanents que per tant no tenen data d’acabament, l’informe es
realitzarà com a màxim 6 mesos després de la seva implantació. Els resultats obtinguts es
publicaran al web municipal, a fi i efecte de fomentar la transparència i participació de la
ciutadania del municipi.
Memòria bianual d’aplicació del Pla
Reflectirà el seguiment detallat dels resultats obtinguts, de les actuacions i de l'evolució
del compliment dels objectius, amb l’anàlisi dels indicadors d’execució i dels indicadors de
seguiment. D'aquesta manera, en funció dels resultats, es poden modificar les estratègies
i/o actuacions previstes per als següents anys.
Per tant aquesta memòria inclourà, com a mínim:
Les fitxes d’avaluació de les accions.
Un quadre d’avaluació anual d’objectius.

3.3. Governança i rendició de comptes
Els òrgans de seguiment del Pla seran els següents:
Comitè de direcció.
Oficina de seguiment.
Comissió externa de seguiment .
La composició dels òrgans així com la periodicitat amb la qual s’hauran de trobar es mostra
a la figura següent:

Comitè direcció
PlrR

Comissió
externa PlrR

BIANUAL
 Comitè de direcció PlrR
 Oficina de seguiment del PlrR
 Representants dels agents implicats

Figura 4. Òrgans de seguiment del Pla

QUADRIMESTRAL
 Regidor/a de Medi Ambient, Transició
Ecològica i Benestar Animal
 Coordinador/a de l’Àrea de Sostenibilitat
i Serveis Municipals
 Cap de Serveis Urbans
 Responsable tècnic del PlrR

Oficina
seguiment
PlrR
BIMENSUAL
 Responsable tècnic del PlrR
 Administratiu/a
 Tècnics unitat Gestió de Residus
 Servei Educatiu de Residus
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Agents implicats

Servei Gestió
Residus i
SER
Sector
comercial

Serveis
Ajuntament

PlrR
Entitats

Ciutadania

Escoles

Administracions
supramunicipals

Figura 5. Conjunt d’agents implicats.
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4. PLA ECONÒMIC I FINANCER
4.1. Previsió de despeses
Totes i cadascuna de les accions proposades s’han valorat econòmicament, atenent a
preus aproximats de mercat en el cas de serveis externs o inversions directes, i a la
dedicació aproximada en hores de personal, ja sigui procedent del Servei Educatiu de
Residus com dels serveis de l’Ajuntament específicament dedicats a la gestió dels residus.
En concret, la valoració econòmica es desglossa, acció per acció (vegi’s les fitxes d’accions
a l’annex d’aquest document), en els conceptes que es detallen a la taula següent:
Taula 32. Desglossament de les valoracions econòmiques de les accions.
CAPÍTOL

CONCEPTE

Capítol I

Personal de l’Ajuntament.

Capítol II

Personal del Servei Educatiu de Residus (SER).

Capítol II

Serveis externs i materials.

Capítol IV

Inversions directes.

Aquest anàlisi permet avaluar els requeriments de dotació pressupostària necessaris per a
l’execució del Pla, al mateix temps que esdevé una eina per quantificar els recursos
humans que caldrà disposar.
Tot seguit es mostra el conjunt de despeses previstes per a l’execució de les diferents
accions, per cadascun dels eixos d’actuació.
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Taula 33. Previsió de despeses anuals. EIX 1.Prevenció de residus i consum responsable.
CODI
E1-LT1-1
E1-LT1-2
E1-LT2-1
E1-LT2-2

DESCRICPCIÓ
Implantació de nous circuits d’aprofitament d’aliments a centres educatius,
mercat i supermercats, restauració i altres centres o entitats amb excedent
d’aliments.
Realització d’accions de sensibilització per a la reducció del malbaratament
d’aliments a la ciutadania.
Promoció de l'ús responsable del paper mitjançant campanyes i
ordenances.
Desmaterialització de la informació a l'Ajuntament i equipaments
municipals.

E1-LT2-3

Foment i/o creació d'espais d'intercanvi de llibres.

E1-LT3-1

Promoció de l'ús de menys embalatge en el sector comercial.

E1-LT3-2

E1-LT4-1

Promoció de l'oferta i la demanda de productes amb menys envàs i a granel.
Foment de la reducció d'envasos i de l'ús d'embolcalls i carmanyoles
reutilitzables.
Promoció de la substitució de bosses d'un sòl ús per elements reutilitzables.

E1-LT5-1

Foment del consum de serveis o béns immaterials.

E1-LT6-1

Foment de l'ús d'ampolles reomplibles/retornables: vidre.

E1-LT6-2

Foment de l'ús d'ampolles reomplibles/retornables: envasos lleugers.

E1-LT7-1

Estudi de la viabilitat d'implantació del sistema de dipòsit, devolució i retorn
d’envasos al municipi.

E1-LT8-1

Consolidar l'ambientalització de festes i esdeveniments populars.

E1-LT9-1

Promoció del consum responsable.

E1-LT10-1

Foment de circuits de gestió de residus per tal d’evitar que aquests arribin,
de manera no controlada, al medi.

E1-LT11-1

Foment de l’economia circular en el sector industrial.

E1-LT3-3

2020

2021

2022

2023

2024

2025

27.768,14 €

900,00 €

900,00 €

900,00 €

900,00 €

900,00 €

1.400,00 €

1.400,00 €

1.400,00 €

1.400,00 €

1.400,00 €

1.400,00 €

5.200,00 €

5.200,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

500,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

0,00 €

0,00 €

300,00 €

600,00 €

600,00 €

600,00 €

4.900,00 €

600,00 €

600,00 €

2.700,00 €

2.700,00 €

0,00 €

2.700,00 €

0,00 €

2.700,00 €

700,00 €

700,00 €

700,00 €

700,00 €

700,00 €

4.500,00 €

0,00 €

7.800,00 €

0,00 €

0,00 €

7.800,00 €

0,00 €

41.468,14 €

0,00 €

9.806,35 €

0,00 €

9.806,35 €

0,00 €

700,00 €

700,00 €

700,00 €

700,00 €

700,00 €

700,00 €

600,00 €

600,00 €

600,00 €

600,00 €

600,00 €

10.784,98 €

26.900,00 €

3.100,00 €

3.100,00 €

3.100,00 €

3.100,00 €

3.100,00 €

9.500,00 €

9.500,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

57.000,00 €

57.000,00 €

57.000,00 €

57.000,00 €

57.000,00 €

57.000,00 €

2.750,00 €

62.750,00 €

2.750,00 €

2.750,00 €

2.750,00 €

2.750,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €
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Taula 34. Previsió de despeses anuals. EIX 2. Reutilització i preparació per a la reutilització.
CODI

DESCRICPCIÓ

E2-LT1-1

E2-LT2-1

Promoció dels mercats i comerços de segona mà i intercanvi.
Impuls de l’intercanvi de productes mitjançant portal webs, aplicacions
mòbils i Trocalleria.
Promoció de la reparació de béns i productes.

E2-LT3-1

Creació d’un circuit reglat de reutilització de voluminosos i RAEEs.

E2-LT4-1

Reducció de les restes vegetals per mitjà de l'ús com a mulching in situ.

E2-LT1-2

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2.500,00 €

2.500,00 €

2.500,00 €

2.500,00 €

2.500,00 €

2.500,00 €

14.255,00 €

14.255,00 €

14.255,00 €

0,00 €

0,00 €

14.255,00 €

2.400,00 €

62.400,00 €

2.400,00 €

2.400,00 €

2.400,00 €

2.400,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

13.926,00 €

64.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

Taula 35. Previsió de despeses anuals. EIX 3. Gestió de residus municipals i reciclatge.
CODI

DESCRICPCIÓ

E3-LT1-1

Impuls de l’autocompostatge.

E3-LT1-2

Millorar la recollida de la fracció vegetal porta a porta.
Completar amb contenidors de les 5 fraccions aquelles ubicacions que no
compleixin aquest requisit.
Implementació de mesures d’accessibilitat als contenidors.
Foment de mesures adreçades a potenciar la recollida selectiva dels olis
vegetals.
Foment de mesures adreçades a potenciar la recollida selectiva de la roba.
Millorar el sistema d’identificació d’usuaris a la deixalleria mitjançant
aplicacions informàtiques..
Millorar eines i estratègies per afavorir la separació en origen dels residus
en els actes públics i festius d’àmbit municipal.
Realització de campanyes de comunicació constants en el temps,
adreçades a destinataris adequadament segmentats, per al foment de la
separació en origen dels residus i la reducció dels mateixos.
Incrementar la recollida selectiva específica per activitats comercials,
implementant el sistema porta a porta.
Incrementar la recollida selectiva de residus al Mercat Municipal.
Promoció de l’ús del cubell airejat i la bossa compostable per a la recollida
de la matèria orgànica.
Implementació de mesures específiques per reduir els impropis.

E3-LT1-3
E3-LT1-4
E3-LT1-5
E3-LT1-6
E3-LT1-7
E3-LT1-8
E3-LT1-9
E3-LT2-1
E3-LT2-2
E3-LT3-1
E3-LT3-2

2020

2021

2022

2023

2024

2025

5.726,00 €

5.726,00 €

5.726,00 €

5.726,00 €

5.726,00 €

5.726,00 €

18.400,00 €

0,00 €

8.400,00 €

0,00 €

8.400,00 €

0,00 €

51.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

15.500,00 €

54.500,00 €

50.900,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

7.050,00 €

0,00 €

7.050,00 €

0,00 €

7.050,00 €

0,00 €

0,00 €

3.500,00 €

0,00 €

3.500,00 €

0,00 €

3.500,00 €

24.000,00 €

24.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

25.000,00 €

15.000,00 €

33.496,00 €

15.000,00 €

25.000,00 €

15.000,00 €

300,00 € 160.300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 € 160.300,00 €

54.746,00 €

18.040,00 €

30.526,00 €

7.526,00 €

27.526,00 €

0,00 €

8.000,00 €

24.000,00 €

0,00 €

6.000,00 €

0,00 €

6.000,00 €

800,00 €

16.300,00 €

800,00 €

800,00 €

16.300,00 €

800,00 €

21.500,00 €

17.000,00 €

0,00 €

17.000,00 €

0,00 €

17.000,00 €
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CODI
E3-LT3-3
E3-LT4-1
E3-LT4-2
E3-LT5-1

DESCRICPCIÓ
Realització i execució d’un pla de caracteritzacions de les fraccions FORM,
Envasos i Resta.
Implantar la recollida selectiva porta a porta comercial a la illa de vianants
de la zona centre.
Estudi de la viabilitat d’implementació del model de recollida selectiva de
residus domiciliaris porta a porta, i posterior implementació del model, si
s'escau, a la resta del municipi.
Estudi del model de recollida de residus assimilables a municipals en el
polígons industrials.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

7.500,00 €

7.500,00 €

7.500,00 €

7.500,00 €

7.500,00 €

7.500,00 €

18.300,00 €

300,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

74.000,00 € 101.000,00 €

0,00 €

16.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

5.000,00 €

13.000,00 €

2020

2021

Taula 36. Previsió de despeses anuals. EIX 4. Aspectes transversals.
CODI
E4-LT1-1
E4-LT2-1
E4-LT2-2
E4-LT3-1

E4-LT4-1

E4-LT4-2
E4-LT5-1

DESCRICPCIÓ
Evolució del servei actual de la deixalleria de Cova Solera cap a una visió
més àmplia de “Centre de Serveis Mediambientals".
Redacció d'ordenança municipal de residus
Reforçar el règim sancionador de les ordenances municipals i els
mecanismes per aplicar-lo a fi i efecte de desincentivar determinats
comportaments contraris a la consecució dels objectius establerts en el Pla.
Redacció dels futurs plecs de condicions dels serveis de recollida de residus
amb coherència amb el contingut del Pla Local de Residus i les accions que
se'n deriven.
Estudi de viabilitat d'implementació de sistemes de pagament per generació
en aquelles zones del municipi que disposin d'un model de recollida amb
corresponsabilització, amb especial atenció a les recollides de residus
comercials.
Revisió de l’ordenança fiscal per ampliar les mesures que fomentin la
reducció, la reutilització i la recollida selectiva dels residus
Disseny i execució d’eines orientades a facilitar la transparència relativa als
costos i ingressos de la recollida i tractament dels residus.

2022

12.000,00 € 702.000,00 € 710.000,00 €

2023

2024

2025

70.000,00 €

10.000,00 €

2.000,00 €

22.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

94.000,00 €

71.000,00 €

71.000,00 €

71.000,00 €

71.000,00 €

71.000,00 €

0,00 €

0,00 €

24.000,00 €

12.000,00 €

0,00 €

0,00 €

29.000,00 €

29.000,00 €

29.000,00 €

29.000,00 €

29.000,00 €

41.000,00 €

2.500,00 €

0,00 €

0,00 €

2.500,00 €

0,00 €

2.500,00 €

16.000,00 €

16.000,00 €

16.000,00 €

16.000,00 €

16.000,00 €

16.000,00 €
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Taula 37. Resum de despeses anuals previstes, per eix estratègic.
2020
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

2021

2022

2023

2024

2025

TOTAL

180.686,28 €

156.350,00 €

80.956,35 €

77.850,00 €

88.456,35 €

88.334,98 €

672.633,96 €

38.081,00 €

148.155,00 €

20.155,00 €

5.900,00 €

5.900,00 €

20.155,00 €

238.346,00 €

336.822,00 €

460.166,00 €

144.698,00 €

79.352,00 €

103.802,00 €

221.826,00 €

1.346.666,00 €

Eix 4. Aspectes transversals

175.500,00 €

818.000,00 €

850.000,00 €

200.500,00 €

126.000,00 €

132.500,00 €

2.302.500,00 €

TOTAL DESPESES PLA, €/any

731.089,28 €

1.582.671,00 €

1.095.809,35 €

363.602,00 €

324.158,35 €

462.815,98 €

4.560.145,96 €

Taula 38. Resum de despeses anuals previstes, per capítols.
2020
CAPÍTOL I – Personal Ajuntament

2021

2022

2023

2024

2025

TOTAL

184.600,00 €

155.900,00 €

127.000,00 €

132.600,00 €

120.200,00 €

129.600,00 €

849.900,00 €

98.663,28 €

138.521,00 €

54.113,35 €

44.252,00 €

48.258,35 €

140.565,98 €

524.373,96 €

CAPÍTOL II – Serveis externs i
materials

247.826,00 €

281.250,00 €

134.696,00 €

109.750,00 €

125.700,00 €

185.650,00 €

1.084.872,00 €

CAPÍTOL VI – Inversions directes

200.000,00 €

1.007.000,00 €

780.000,00 €

77.000,00 €

30.000,00 €

7.000,00 €

2.101.000,00 €

TOTAL DESPESES PLA, €/any

731.089,28 €

1.582.671,00 €

1.095.809,35 €

363.602,00 €

324.158,35 €

462.815,98 €

4.560.145,96 €

CAPÍTOL II - SER
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Figura 4. Despeses anuals previstes, per capítols.

Figura 5. Despeses anuals previstes, per eixos d’actuació.
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Taula 39. Pressupost ordinari.

CAPÍTOL I – Personal Ajuntament
CAPÍTOL II – SER i Serveis externs i
materials
CAPÍTOL VI – Inversions directes
TOTAL DESPESES PLA, €/any

2020
54.035,00 €

2021
54.035,00 €

2022
54.035,00 €

2023
54.035,00 €

2024
54.035,00 €

2025
54.035,00 €

TOTAL
324.210,00 €

128.350,00 €

128.350,00 €

128.350,00 €

128.350,00 €

128.350,00 €

128.350,00 €

770.100,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

182.385,00 €

182.385,00 €

182.385,00 €

182.385,00 €

182.385,00 €

182.385,00 €

1.094.310,00 €

Taula 40. Diferència entre les despeses del pla i el pressupost ordinari.

CAPÍTOL I – Personal Ajuntament
CAPÍTOL II – SER i Serveis externs i
materials
CAPÍTOL VI – Inversions directes
TOTAL DESPESES PLA, €/any

2020
-130.565,00 €

2021
-101.865,00 €

2022
-72.965,00 €

2023
-78.565,00 €

2024
-66.165,00 €

2025
-75.565,00 €

TOTAL
-525.690,00 €

-218.139,28 €

-291.421,00 €

-60.459,35 €

-25.652,00 €

-45.608,35 €

-197.865,98 €

-839.145,96 €

-200.000,00 € -1.007.000,00 €

-780.000,00 €

-77.000,00 €

-30.000,00 €

-7.000,00 € -2.101.000,00 €

-548.704,28 € -1.400.286,00 €

-913.424,35 €

-181.217,00 €

-141.773,35 €

-280.430,98 € -3.465.835,96 €
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5. CONCLUSIONS
Com a tancament del procés de redacció d’aquest Pla Local de Prevenció i de Gestió dels
Residus Municipals de Rubí, 2019-2025, s’ha considerat adient incorporar aquest apartat
que, a mode de síntesi o de conclusions, posi en rellevància els seus principals paràmetres
generals.
En primer lloc, exposar que el Pla Local de Residus de Rubí té un contingut general alineat
amb el pla de residus autonòmic -PRECAT20- i el pla de residus comarcal -PREVOC-, així
com també s’ha definint tenint en compte les directrius europees i els objectius generals
fixats per la Comunitat Europea. Però, alhora, s’ha elaborat aquest Pla Local de Residus
atenent a les particularitats específiques de la ciutat de Rubí i sospesant la seva capacitat
de transformació progressiva cap a escenaris mediambientalment més sostenibles. Per
aquests motius, s’ha tingut en compte la diagnosi inicial de la situació en què es troba Rubí
en matèria de gestió de residus, així com s’ha modulat la part de propostes d’accions
d’aquest pla, a partir de l’opinió copsada i les propostes rebudes des de la ciutadania i dels
diversos col·lectius consultats, propostes extretes dels diversos mecanismes del procés
participatiu i dels estudis realitzats.
El Pla Local de Prevenció i de Gestió dels Residus Municipals de Rubí, 2019-2025, conté
un total de 46 accions reunides en quatre eixos estratègics que mostren els camps de
treball a desenvolupar:
Prevenció de residus i consum responsable.
Reutilització i preparació per a la reutilització.
Gestió de residus municipals i reciclatge.
Aspectes transversals.
D’altra banda, a partir de l’anàlisi del pla econòmic, es posa de manifest que el seu
desplegament suposa dotar-lo d’un global de 4.560.145,96 € distribuïts en els 6 anys del
desplegament del pla, així com també requereix d’un increment de personal en els serveis
municipals de Gestió de residus i Medi Ambient.
Finalment, destacar que el Pla Local de Residus enfoca l’estratègia a seguir en matèria de
prevenció, reutilització, recollida i gestió dels residus municipals fins el 2025.
Tanmateix, el pla és ambiciós, persegueix assolir també els nivells demanats per Europa i
per la Generalitat de Catalunya, i això demana esforços de canvi d’hàbits i d’implicació.
Implicació no només de l’Ajuntament i de la ciutadania, sinó que s’han de motivar i implicar
les entitats, les associacions, les escoles, les activitats comercials, els serveis, la pròpia
administració, les activitats industrials i, en definitiva, tota la Ciutat. Només d’aquesta
manera es podrà arribar a un horitzó 2025 amb la satisfacció d’haver assolit, amb èxit,
aquests ambiciosos objectius de prevenció, de reutilització i de reciclatge dels residus.
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6. ANNEX I– FITXES D’ACCIONS
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Implantació de nous circuits d’aprofitament d’aliments a centres educatius, mercat i supermercats, restauració i
altres centres o entitats amb excedent d’aliments.
Eix

Eix 1. Prevenció de residus i consum responsable.

E1-LT1-1

Objectius relacionats

E1-LT1. Prevenció del malbaratament alimentari.

1

Línia Treball

--

2

--

--

--

7

Justificació de l’actuació
· Segons l'Agència de Residus de Catalunya, cada any es generen a Catalunya unes 262.000 tones d'aliments malbaratats. Això correspon al 6,3% del total de
residus municipals generats a Catalunya, i equival a dir que cada ciutadà malbarata cada any prop de 35 kg de menjar.
· El procés participatiu vinculat a la redacció del Pla Local de Residus Municipals de Rubí 2019-2025, conclou que la prevenció del malbaratament alimentari és
una de les línies estratègiques que han obtingut un major consens a l’hora de considerar-les com a prioritàries o més factibles. En aquest procés participatiu es
proposa combatre el malbaratament alimentari mitjançant la creació d’una xarxa o plataforma de reaprofitament d’aliments, la promoció de la cuina
d’aprofitament i la visibilització del receptari que l’Ajuntament té a la web.
Actuacions
· Potenciar el treball a les escoles en l'àmbit del reaprofitament d'aliments. Involucrar els estudiants en implementacions d'iniciatives de recuperació d'aliments a
escala de barri.
· Promoure circuits d'aprofitament d'aliments no venuts en el mercat i supermercats.

Agents
implicats

Serveis municipals, Centres/entitats del municipi amb excedents d'aliments o potencial de gestió dels mateixos, Consorci per la gestió de residus
del Vallès Occidental, Servei Educatiu de Residus (SER)

Valoració econòmica
DESCRIPCIÓ
CAPÍTOL
Personal Ajuntament
Capítol I

2020

Capítol I-SER Personal SER
Capítol II

Serveis externs i materials

Capítol VI

Inversions directes
TOTAL

Indicadors
d'execució

· Nombre d'establiments donants participants
· Nombre d'accions realitzades

Repercussió Efecte Immediat

2021

2022

2023

2024

2025

300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

23.468,14 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

4.000,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

27.768,14 €

900,00 €

900,00 €

900,00 €

900,00 €

900,00 €

· Kg d'aliments recuperats

Potencial de millora
d' bj
i
l i

Baix

Realització d’accions de sensibilització per a la reducció del malbaratament d’aliments a la ciutadania.
Eix

Eix 1. Prevenció de residus i consum responsable.

E1-LT1-2

Objectius relacionats

E1-LT1. Prevenció del malbaratament alimentari.
Línia Treball

1

--

2

--

--

--

7

Justificació de l’actuació
· Segons l'Agència de Residus de Catalunya, cada any es generen a Catalunya unes 262.000 tones d'aliments malbaratats. Això correspon al 6,3% del total de
residus municipals generats a Catalunya, i equival a dir que cada ciutadà malbarata cada any prop de 35 kg de menjar.
· El procés participatiu vinculat a la redacció del Pla Local de Residus Municipals de Rubí 2019-2025, conclou que la prevenció del malbaratament alimentari és
una de les línies estratègiques que han obtingut un major consens a l’hora de considerar-les com a prioritàries o més factibles. En aquest procés participatiu es
proposa combatre el malbaratament alimentari mitjançant la creació d’una xarxa o plataforma de reaprofitament d’aliments, la promoció de la cuina
d’aprofitament i la visibilització del receptari que l’Ajuntament té a la web.
Actuacions
· Accions de sensibilització en matèria de reducció del malbaratament alimentari:
- Tallers de cuina d'aprofitament.
- Receptari de cuina de recapte.
- Promoció de les guies de prevenció de residus alimentaris.

Agents
implicats

Serveis municipals, Centres/entitats del municipi amb excedents d'aliments o potencial de gestió dels mateixos, Consorci per la gestió de residus
del Vallès Occidental, Servei Educatiu de Residus.

Valoració econòmica
CAPÍTOL
DESCRIPCIÓ
Personal Ajuntament
Capítol I

2020

Capítol I-SER Personal SER
Capítol II

Serveis externs i materials

Capítol VI

Inversions directes
TOTAL

Indicadors
d'execució

2021

2022

2023

2024

2025

300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

600,00 €

600,00 €

600,00 €

600,00 €

600,00 €

600,00 €

1.400,00 €

1.400,00 €

1.400,00 €

1.400,00 €

1.400,00 €

1.400,00 €

· Nombre d'accions de sensibilització realitzades

Repercussió Efecte de llarg termini

Potencial de millora

Baix

Promoció de l'ús responsable del paper mitjançant campanyes i ordenances.
Eix

E1-LT2-1

Eix 1. Prevenció de residus i consum responsable.

Objectius relacionats
--

E1-LT2. Promoció de l’ús responsable del paper.
Línia Treball

--

2

--

--

--

7

Justificació de l’actuació
· Segons l'estudi Diagnosi i propostes d’instruments per a la prevenció de la generació de residus de paper no envàs a Catalunya, en relació al paper no envàs,
les oficines són les responsables de la generació de 32,32 kg/hab./any (45 % del total), per 26,93 kg/hab./any (38 % del total) de les llars, 10,77 kg/hab./any
(15 % del total) dels comerços i 1,08 kg/hab./any (2 % del total) dels centres educatius.
· Segons la fitxa metodològica 6.1 per al càlcul dels potencials i els objectius de prevenció de residus municipals de l'Agència de Residus de Catalunya, els
residus generats per la publicitat a les bústies poden representar un 2,1 % del total de residus municipals i un 20 % del total de paper. Les bústies amb adhesiu
tipus "publicitat, no gràcies" poden rebre entre un 25 % i un 10 % menys de publicitat que les bústies sense adhesiu.

Actuacions
· Redacció i aprovació d’ordenances municipals reguladores de la distribució de publicitat i premsa gratuïta en la qual s’incorporin, entre altres, conceptes com
el control de la tipologia de materials utilitzats, la utilització mínima d’embalatges, la obligatorietat de respectar la no acceptació de publicitat en les bústies dels
veïns que així ho explicitin o la imposició de taxes o sancions.
· Promoció dels '"embolcalls sostenibles" a comerços, ciutadania i infants (El monstre de paper).

Agents
implicats

Serveis municipals, activitats comercials, ciutadania, Servei Educatiu de Residus.

Valoració econòmica
CAPÍTOL
DESCRIPCIÓ
Personal Ajuntament
Capítol I
Capítol I-SER Personal SER
Capítol II

Serveis externs i materials

Capítol VI

Inversions directes
TOTAL

Indicadors
d'execució

2020

2021

4.000,00 €

4.000,00 €

2022

300,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

5.200,00 €

5.200,00 €

0,00 €

2023

2024

0,00 €

2025

0,00 €

500,00 €

· Accions de comunicació realitzades.
· Aprovació de l'ordenança (sí/no).

Repercussió Efecte Immediat

Potencial de millora

Baix

Desmaterialització de la informació a l'Ajuntament i equipaments municipals.
Eix

E1-LT2-2

Eix 1. Prevenció de residus i consum responsable.

Objectius relacionats

E1-LT2. Promoció de l’ús responsable del paper.
Línia Treball

--

--

2

--

--

--

7

Justificació de l’actuació
· L'ús del paper en oficines i despatxos genera una quantitat notable de residus que es poden minimitzar mitjançant el foment d'estratègies de
"desmaterialització" en oficines.
· Segons l'estudi Diagnosi i propostes d’instruments per a la prevenció de la generació de residus de paper no envàs a Catalunya, en relació al paper no envàs,
les oficines són les responsables de la generació de 32,32 kg/hab./any (45 % del total), per 26,93 kg/hab./any (38 % del total) de les llars, 10,77 kg/hab./any
(15 % del total) dels comerços i 1,08 kg/hab./any (2 % del total) dels centres educatius.
· En el cas de l'administració pública, s'ha iniciat un procés de canvi cap a l'administració electrònica mogut per la normativa vigent. En aquest sentit,
l'Ajuntament de Rubí disposa d'una instrucció interna d'ús racional del paper.
Actuacions
· Completar el procés de canvi cap al concepte d'administració electrònica.
· Augment de l'ús d'intranet per a circulars internes, premsa, notícies, documents, informació personal, etc.
· Millora del compliment de la instucció interna d'ús racional del paper.

Agents
implicats

Serveis municipals, Serveis Educatius de Residus (SER).

Valoració econòmica
CAPÍTOL
DESCRIPCIÓ
Personal Ajuntament
Capítol I

2020

2021

2022

300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

2023

2024

2025
300,00 €

Capítol I-SER Personal SER
Capítol II

Serveis externs i materials

Capítol VI

Inversions directes
TOTAL

Indicadors
d'execució

0,00 €

0,00 €

300,00 €

· Nombre de tràmits disponibles online
· Quantitat de compra de paper per oficina a nivell municipal
· Nombre de butlletins digitals
· Quantitat i freqüència de recollida de residus als equipaments

Repercussió Efecte Immediat

Potencial de millora

Baix

Foment i/o creació d'espais d'intercanvi de llibres.
Eix

E1-LT2-3

Eix 1. Prevenció de residus i consum responsable.

Objectius relacionats

E1-LT2. Promoció de l’ús responsable del paper.
Línia Treball

--

--

2

--

--

--

7

Justificació de l’actuació
Darrerament estan proliferant iniciatives d'intercanvi de llibres com una alternativa de consum. En aquest sentit, hi ha qui, per manca d'espai o per filosofia,
considera que la millor biblioteca és aquella que fa circular els exemplars, per tal d'evitar que els llibres passin anys acumulant pols en un prestatge particular.
Altres espais que faciliten l'intercanvi de llibres -i tota mena de productes- són els portals que promouen el reciclatge i la reutilització a través d’anuncis oferint
béns i serveis.
· Actualment a Rubí ja existeixen algunes iniciatives per afavorir l'intercanvi de llibres (Ateneu Municipal de Rubí, La Trocalleria) les quals es poden potenciar.

Actuacions
· Identificació de plataformes/iniciatives existents d'intercanvi de llibres les quals puguin ser implementades en l'àmbit municipal.
· Creació d'espais o punts d'intercanvi de llibres en espais públics.
· Promoció d'iniciatives d'intercanvi de llibres en actes festius.
· Difusió al portal web de l'Ajuntament i mitjans de comunicació locals de les iniciatives d'intercanvi de llibres que s'estiguin implementant o donant a conèixer.
· Promoció de la socialització de llibres a les escoles.

Agents
implicats

Serveis municipals, biblioteca municipal, Centres educatius, Servei Educatiu de Residus (SER).

Valoració econòmica
CAPÍTOL
DESCRIPCIÓ
Personal Ajuntament
Capítol I

2020

Capítol I-SER Personal SER
Capítol II

Serveis externs i materials

Capítol VI

Inversions directes

2022

400,00 €

400,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

2023

2024

2025

400,00 €

400,00 €

400,00 €

2.500,00 €

200,00 €

200,00 €

600,00 €

600,00 €

2.000,00 €

TOTAL
Indicadors
d'execució

2021

400,00 €

600,00 €

600,00 €

600,00 €

4.900,00 €

· Nombre de punts/espais d'intercanvi de llibre habilitats.
· Nombre d'escoles amb socialitzacio de llibres.

Repercussió Efecte Immediat

Potencial de millora

Baix

Promoció de l'ús de menys embalatge en el sector comercial.
Eix

E1-LT3-1

Eix 1. Prevenció de residus i consum responsable.

Objectius relacionats

E1-LT3. Foment de la minimització d’embalatges en el consum.
Línia Treball

--

--

2

--

--

--

7

Justificació de l’actuació
Els embalatges secundaris d'origen comercial en molts casos acaben sent dipositats en els sistemes de recollida selectiva municipal i en els de recollida de resta
si no es realitza una correcta gestió.
Potenciar que els comerços del municipi redueixin les quantitats utilitzades d'embalatges secundaris i de terciaris per tal de disminuir la generació de residus
d'embalatges tot implantant i exigint als proveïdors que es compleixin les següents mesures:

Actuacions
· Campanya de comunicació per a la promoció de l'ús per part dels comerços de menys embalatge (secundari i terciari).
· Acords amb el sector comercial per a la participació en aquesta iniciativa. Algunes estratègies per a l'assoliment de l'objectiu d'aquesta acció poden passar per
exigir als proveïdors que es compleixin les següents mesures:
- Ajustar els envasos i embalatges al volum o pes de la mercaderia.
- Utilitzar empaquetat conjunt i lleuger, i no individual.
- Deixar el mínim espai entre productes sense posar en perill el seu estat.
- Utilitzar caixes de cartró o plàstic de material reciclat i reutilitzables en la distribució (en substitució de les de porexpan).
- Utilitzar embalatges reutilitzables.
- Reduir el nombre de caixes de fusta així com l'ús de film i precinte.
- Usar palets reutilitzables o bé palets homologats per a facilitar la seva reutilització.
Agents
implicats

Serveis municipals, activitats i associacions comercials, Servei Educatiu de Residus.

Valoració econòmica
CAPÍTOL
DESCRIPCIÓ
Personal Ajuntament
Capítol I

2020
400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

Capítol I-SER Personal SER

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

800,00 €

800,00 €

800,00 €

800,00 €

2.700,00 €

2.700,00 €

Capítol II

Serveis externs i materials

Capítol VI

Inversions directes
TOTAL

Indicadors
d'execució

2021

2022

0,00 €

2023

2024

2.700,00 €

0,00 €

2025

2.700,00 €

· Nombre d'activitats comercials que apliquen mesures per a la reducció dels embalatges.

Repercussió Efecte de llarg termini

Potencial de millora

Baix

Promoció de l'oferta i la demanda de productes amb menys envàs i a granel.
Eix

E1-LT3-2

Eix 1. Prevenció de residus i consum responsable.

Objectius relacionats

E1-LT3. Foment de la minimització d’embalatges en el consum.
Línia Treball

--

--

2

--

--

--

7

Justificació de l’actuació
· Promocionar, dins de l'oferta dels comerços del municipi, els tipus de productes que redueixin la generació de residus d'envasos i potenciar-ne la compra per
part de la població, de forma que es produeixi un canvi dels hàbits de consum.
· El procés participatiu vinculat a la redacció del Pla Local de Residus Municipals de Rubí 2019-2025, conclou que el foment de la minimització d'embalatges i
les bosses d'un sol és una de les línies estratègiques que han obtingut un major consens a l’hora de considerar-les com a prioritàries o més factibles. A més,
varis dels col·lectius consultats en el procés participatiu han identificat la promoció de la venta de productes a granel com una bona estratègia de reducció de
residus, i s'identifica el Mercat municipal com un lloc estratègic per implementar aquestes estratègies.
Actuacions
· Realitzar una campanya de comunicació per a la promoció de l'oferta i la demanda de productes amb menys envàs i productes a granel.
· Dinamitzar un grup d'assessorament per a la implantació de l'oferta dels productes amb menys envàs i a granel als comerços.
· Crear un registre de comerços de compra i venda de productes amb menys envàs i a granel.
· Promoure acords amb el sector comercial per a la participació en aquesta iniciativa.

Agents
implicats

Serveis municipals, associacions de comerços, Servei Educatiu de Residus.

Valoració econòmica
CAPÍTOL
DESCRIPCIÓ
Personal Ajuntament
Capítol I

2020

Capítol I-SER Personal SER
Capítol II

Serveis externs i materials

Capítol VI

Inversions directes

2022

2023

2024

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

2025
500,00 €
2.500,00 €
1.500,00 €

TOTAL
Indicadors
d'execució

2021

500,00 €

700,00 €

700,00 €

700,00 €

700,00 €

700,00 €

4.500,00 €

· Nombre d'activitats comercials incloses al registre de compra i venda de productes amb menys envàs i a granel.

Repercussió Efecte de llarg termini

Potencial de millora

Baix

Foment de la reducció d'envasos i de l'ús d'embolcalls i carmanyoles reutilitzables.
Eix

E1-LT3-3

Eix 1. Prevenció de residus i consum responsable.

Objectius relacionats

E1-LT3. Foment de la minimització d’embalatges en el consum.
Línia Treball

--

--

2

--

--

--

7

Justificació de l’actuació
Els embolcalls reutilitzables s'utilitzen per embolicar entrepans, fruita, galetes, etc., i que es poden rentar i tornar a utilitzar.
L'estudi realitzat per l’AMB i l’ARC mostrava els resultats sobre la capacitat de prevenció d’ús d'embolcalls reutilitzables en diferents centres escolars, i
l'expectativa de prevenció pot arribar als 232,17 kg/escola/any de paper d’alumini.

Actuacions
· Lliurament d'embolcalls reutilitzables als centres educatius del municipi, cada 3 anys, a cicle infantil.
· Mantenir la col·laboració amb les escoles i AFAs en la reducció dels residus generats durant l'esmorzar.

Agents
implicats

Serveis municipals, Centres educatius del municipi, Servei Educatiu de Residus.

Valoració econòmica
CAPÍTOL
DESCRIPCIÓ
Personal Ajuntament
Capítol I

2020

Capítol I-SER Personal SER
Capítol II

Serveis externs i materials

Capítol VI

Inversions directes
TOTAL

Indicadors
d'execució

0,00 €

2021

2022

2023

2024

300,00 €

300,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

7.800,00 €

0,00 €

0,00 €

2025

7.800,00 €

0,00 €

· Número d'embolcalls reutilitzables lliurats.
· Número de carmanyoles lliurades.

Repercussió Efecte Immediat

Potencial de millora

Baix

Promoció de la substitució de bosses d'un sòl ús per elements reutilitzables.
Eix

E1-LT4-1

Eix 1. Prevenció de residus i consum responsable.

Objectius relacionats

E1-LT4. Foment de la minimització de les bosses d’un sol ús.
Línia Treball

--

--

2

--

--

--

7

Justificació de l’actuació
· El 31 de març del 2017 es va fer efectiva a Catalunya la prohibició de l'entrega gratuïta de les bosses d'un sol ús. A nivell estatal, s'ha aprovat recentment el
Reial Decret 293/2018, de 18 de maig, sobre reducció del consum de bosses de plàstic i pel qual es crea el Registre de Productors, que adapta la Directiva UE
2015/72. D'aquesta normativa estatal en destaca la prohibició a partir del 2018.07.01 del lliurament gratuït als consumidors de bosses de plàstic en els punts
de venda de béns o productes amb excepció de les molt lleugeres i de les bosses de plàstic amb espessor igual o superior a 50 micres amb un percentatge igual
o major al 70% de plàstic reciclat.
· El procés participatiu vinculat a la redacció del Pla Local de Residus Municipals de Rubí 2019-2025, conclou que el foment de la minimització d'embalatges i
les bosses d'un sol és una de les línies estratègiques que han obtingut un major consens a l’hora de considerar-les com a prioritàries o més factibles.
Actuacions
· Fomentar el canvi dels hàbits de la població en relació a l'ús d'elements reutilitzables per a transportar la compra, en substitució de les bosses d'un sol ús i
d'altres embalatges que han estat proporcionats a la mateixa botiga. Alguns dels elements a potenciar són els cabassos, cistelles o carros per a la compra;
bosses de compra reutilitzables (de plàstic, cotó, etc.); caixes reutilitzables (de cartró, de plàstic plegables); bosses de pa de roba; oueres i carmanyoles
reutilitzables o bosses reutilitzables per als congelats.
· Relitzar una campanya de sensibilització cercant la col·laboració dels comerços i mercats per tal d’oferir i promocionar les bosses o altres elements
reutilitzables.
· Fer el seguiment al municipi de l'aplicació de la prohibició d'entrega gratuïta de bosses d'un sol ús.
· Incidir de forma especial en la reducció de l'ús de bosses sense nansa per dipositar i pesar fruites. Cerca i implementació d'estratègies per a reduir-ne l'ús.
Agents
implicats

Serveis municipals de promoció econòmica, activitats comercials, ciutadania, Servei Educatiu de Residus.

Valoració econòmica
CAPÍTOL
DESCRIPCIÓ
Personal Ajuntament
Capítol I

2020

Capítol I-SER Personal SER
Capítol II

Serveis externs i materials

Capítol VI

Inversions directes
TOTAL

Indicadors
d'execució

2021

2022

2023

2024

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

23.468,14 €

6.806,35 €

6.806,35 €

16.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

41.468,14 €

0,00 €

9.806,35 €

0,00 €

2025

9.806,35 €

0,00 €

· Número d'elements reutilitzables per transportar la compra lliurats.
· Nombre d'establiments que apliquen mesures per evitar l'ús de bosses de plàstic.

Repercussió Efecte mig termini

Potencial de millora

Baix

Foment del consum de serveis o béns immaterials.
Eix

E1-LT5-1

Eix 1. Prevenció de residus i consum responsable.

Objectius relacionats

E1-LT5. Foment del consum immaterial.
Línia Treball

--

--

2

--

--

--

7

Justificació de l’actuació
Les pautes de consum han canviat, de manera que s'ha incrementat l'adquisició de productes que no són de primera necessitat, tant per ús propi com a l'hora
de fer regals. A més, s'ha produït un increment com a ús lúdic de la compra. Cal destacar que la majoria de béns que es consumeixen esdevenen residus en un
o dos anys. Per a evitar aquesta situació caldria que la tendència general s'encaminés cap a la desmaterialització del consum a partir de les possibilitats
existents al mercat per a adquirir serveis o béns immaterials. D'aquesta manera s'aconsegueix una reducció en la generació de residus i és també una forma
d'estimular la creativitat.

Actuacions
· Foment del consum de serveis o béns immaterials oferts per entitats de caràcter cultural i/o esportiu que es duguin a terme al municipi: entrades a
espectacles, concerts, teatres; visites culturals a museus, parcs, exposicions, etc.; regals solidaris (el cost econòmic d'un regal esdevindria una donació a una
entitat sense ànim de lucre); entrades a esdeveniments esportius.
· Definició i establiment de mecanismes de col·laboració o acords d'aquestes activitats amb l’Ajuntament.
· Campanya comunicativa: inclusió a la pàgina web de l’Ajuntament o allà on es determini.

Agents
implicats

Serveis municipals, activitats del municipi ofertants de serveis o béns immaterials, Servei Educatiu de Residus.

Valoració econòmica
CAPÍTOL
DESCRIPCIÓ
Personal Ajuntament
Capítol I

2020

Capítol I-SER Personal SER
Capítol II

Serveis externs i materials

Capítol VI

Inversions directes
TOTAL

Indicadors
d'execució

2021

2022

2023

2024

2025

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

700,00 €

700,00 €

700,00 €

700,00 €

700,00 €

700,00 €

· Número d’activitats vinculades
· Visites a la pàgina web

Repercussió Efecte de llarg termini

Potencial de millora

Baix

Foment de l'ús d'ampolles reomplibles/retornables: vidre.
Eix

E1-LT6-1

Eix 1. Prevenció de residus i consum responsable.

Objectius relacionats

E1-LT6. Foment de l’ús d’envasos retornables entre els comerços locals.
Línia Treball

--

--

2

--

--

--

7

Justificació de l’actuació
· La gran majoria d'Anàlisis de Cicle de Vida realitzades fins ara indiquen que els impactes ambientals dels envasos retornables són molt menors que els causats
pels envasos d'un sol ús.
· El canal HORECA (HOsteleria, REstauració, CAtering), on es garanteix la recollida i reutilització dels envasos, s’estima que consumeix el 48% dels envasos de
vidre posats al mercat.
· El procés participatiu vinculat a la redacció del Pla Local de Residus Municipals de Rubí 2019-2025, conclou que el foment de l'ús d'envasos retornables és una
de les línies estratègiques que han obtingut un major consens a l’hora de considerar-les com a prioritàries o més factibles.
Actuacions
· Realitzar una campanya de comunicació per a la promoció de l'oferta i la demanda de productes en envasos de vidre reutilitzables.
· Promoure que els comerços s'adhereixin a sistemes de dipòsit pels envasos de vidre retornables venuts en els comerços.
· Promoure que les activitats d'hostaleria, restauració, càtering i comerços relacionats amb l'alimentació utilitzin productes en envasos de vidre reutilitzables.
· Promoure el consum d'aigua d'aixeta en els establiments del sector HORECA, en envasos de vidre retornables.
· Establir l'obligació d'utilitzar envasos reutilitzables de vidre (begudes) a les concessions de restauració d'equipaments municipals o epais públics (parcs,
mercats, equipaments esportius, etc.).

Agents
implicats

Serveis municipals, equipaments municipals, sector HORECA, Servei Educatiu de Residus.

Valoració econòmica
DESCRIPCIÓ
CAPÍTOL
Personal Ajuntament
Capítol I

2020
600,00 €

2021
600,00 €

2022
600,00 €

2023

2024

600,00 €

2025

600,00 €

600,00 €

Capítol I-SER Personal SER
Capítol II

Serveis externs i materials

Capítol VI

Inversions directes

8.684,98 €
1.500,00 €

TOTAL
Indicadors
d'execució

600,00 €

600,00 €

600,00 €

600,00 €

600,00 €

10.784,98 €

· Número d’activitats informades

Repercussió Efecte Immediat

Potencial de millora

Baix

Foment de l'ús d'ampolles reomplibles/retornables: envasos lleugers.
Eix

E1-LT6-2

Eix 1. Prevenció de residus i consum responsable.

Objectius relacionats

E1-LT6. Foment de l’ús d’envasos retornables entre els comerços locals.
Línia Treball

--

--

2

--

--

--

7

Justificació de l’actuació
· Es consumeixen 9 milions de begudes embotellades a Catalunya. Actualment només un 19% dels envasos són retornables, tot i la recomanació en la jerarquia
de tractaments de residus. La major part d'aquesta reutilització es dóna en el sector de l'hostaleria i la restauració, mentre que resulta molt difícil accedir-hi per
al consumidor particular.
· El procés participatiu vinculat a la redacció del Pla Local de Residus Municipals de Rubí 2019-2025, conclou que el foment de l'ús d'envasos retornables és una
de les línies estratègiques que han obtingut un major consens a l’hora de considerar-les com a prioritàries o més factibles.

Actuacions
· Implementar dispensadors d'aigua amb fonts i gots reutilitzables per oficines i despatxos municipals.
· Promoure l'ús de fonts i gots reutilitzables per beure aigua/begudes en els centres escolars i centres de treball.

Agents
implicats

Serveis municipals, activitats comercials, centres docents, Servei Educatiu de Residus.

Valoració econòmica
CAPÍTOL
DESCRIPCIÓ
Personal Ajuntament
Capítol I

2020

Capítol I-SER Personal SER

1.500,00 €

Capítol II

Serveis externs i materials

Capítol VI

Inversions directes

400,00 €
5.000,00 €

2022

2023

2024

2025

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.100,00 €

3.100,00 €

3.100,00 €

3.100,00 €

3.100,00 €

20.000,00 €

TOTAL
Indicadors
d'execució

2021

26.900,00 €

· Accions divulgatives realitzades.
· Nombre de centres docents en els què s'hi hagin implementat iniciatives de reducció de residus d'envasos lleugers.
· Establiments comercials premiats o bonificats per a la promoció de compres a granel.

Repercussió Efecte de llarg termini

Potencial de millora

Baix

Estudi de la viabilitat d'implantació del sistema de dipòsit, devolució i retorn d’envasos al municipi.
Eix

E1-LT7-1

Eix 1. Prevenció de residus i consum responsable.

Objectius relacionats

E1-LT7. Estudi de la viabilitat d’implantar un sistema de dipòsit, devolució i retorn (SDDR) a Rubí.
Línia Treball

--

--

2

5

--

--

7

Justificació de l’actuació
· El procés participatiu vinculat a la redacció del Pla Local de Residus Municipals de Rubí 2019-2025, conclou que el foment de l'ús d'envasos retornables i la
implantació d'un sistema de dipòsit, devolució i retorn (SDDR) és una de les línies estratègiques que han obtingut un major consens a l’hora de considerar-les
com a prioritàries o més factibles.
· Amb l'SDDR, l'envasador estableix un sistema per recuperar físicament els envasos posats al mercat amb els seus productes. Per tal de garantir aquest retorn,
la normativa preveu que l'empresa envasadora cobri un import en concepte de dipòsit al client, import que és retornat en el moment de fer efectiva la devolució
de l'envàs una vegada buit. Aquest procés es produeix en tota la cadena de distribució i comercialització, fins al consumidor final.
Actuacions
· Realització d'estudi de la viabilitat d'implantació a nivell municipal de l'SDDR.
· Desplegament d'una prova pilot d’implantació de l'SDDR, si escau.

Agents
implicats

Serveis municipals, grans superfícies comercials, Serveis Educatius de Residus (SER).

Valoració econòmica
CAPÍTOL
DESCRIPCIÓ
Personal Ajuntament
Capítol I

2020

2021

2.000,00 €

2.000,00 €

7.500,00 €

7.500,00 €

9.500,00 €

9.500,00 €

2022

2023

2024

2025

Capítol I-SER Personal SER
Capítol II

Serveis externs i materials

Capítol VI

Inversions directes
TOTAL

Indicadors
d'execució

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

· Estudi realitzat (Sí/No)

Repercussió Efecte Immediat

Potencial de millora

Mig

Consolidar l'ambientalització de festes i esdeveniments populars.
Eix

E1-LT8-1

Eix 1. Prevenció de residus i consum responsable.

Objectius relacionats
--

E1-LT8. Ambientalització d’esdeveniments i festes populars.
Línia Treball

--

2

5

3

--

7

Justificació de l’actuació
· Durant l'any se celebren diverses festes i esdeveniments populars en els que participen gran quantitat de ciutadans en un espai reduït de temps. Aquesta gran
afluència acostuma a generar gran quantitat de residus que no es poden assumir en el servei habitual de recollida de residus i cal programar una gestió
específica per aconseguir la màxima prevenció, separació i recuperació.
· Actualment l'Ajuntament de Rubí disposa de vaixella reutilitzable, gots reutilitzables de plàstic i vaixella compostable.
· El procés participatiu vinculat a la redacció del Pla Local de Residus Municipals de Rubí 2019-2025, conclou que l'ambientalització d'esdeveniments i festes
populars és una de les línies estratègiques que han obtingut un major consens a l’hora de considerar-les com a prioritàries o més factibles.
Actuacions
· Seguir promovent l'ús de la vaixella reutilitzable en determinats esdeveniments populars i privats celebrats al municipi.
· Seguir promovent l'ús del got reutilitzable en els esdeveniments multitudinaris públics i privats celebrats al municipi.
· Seguir promovent l'ús de la vaixella compostable en grans esdeveniments públics i privats celebrats al municipi.
· Millora de l’ambientalització en el pla de comunicació dels l’esdeveniments i festes populars, amb difusió de les mesures en el pla de comunicació.
· Aprovació del protocol d'ambientalització de festes populars.

Agents
implicats

Serveis municipals, entitats organitzadores de festes, Servei Educatiu de Residus.

Valoració econòmica
CAPÍTOL
DESCRIPCIÓ
Personal Ajuntament
Capítol I
Capítol I-SER Personal SER
Capítol II

Serveis externs i materials

Capítol VI

Inversions directes
TOTAL

Indicadors
d'execució

2020

2021

2022

2023

2024

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

2025
2.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

45.000,00 €

45.000,00 €

45.000,00 €

45.000,00 €

45.000,00 €

45.000,00 €

57.000,00 €

57.000,00 €

57.000,00 €

57.000,00 €

57.000,00 €

57.000,00 €

· Creació del protocol d'ambientalització, en matèria de residus, dels esdeveniments i festes populars.
· Nombre de gots o vaixella reutilitzable.
· Nombre d'esdeveniments ambientalitzats.

Repercussió Efecte mig termini

Potencial de millora

Baix

Promoció del consum responsable.
Eix

E1-LT9-1

Eix 1. Prevenció de residus i consum responsable.

Objectius relacionats

E1-LT9. Promoció de consum responsable.
Línia Treball

1

--

2

--

--

--

7

Justificació de l’actuació
Cada cop més, les empreses i consumidors/es demanden productes tenint en compte la seva motxilla ecològica, amb una política de producció respectuosa amb
el medi ambient i coherent amb un sistema de producció local.
A Rubí, cada cop més establiments promouen aquest tipus de comerç responsable.
Pel que fa al consum de roba, es calcula que cada habitant genera uns 20 kg de residu tèxtil/any. Tanmateix, únicament es recullen de manera selectiva tant
sols entre el 4 i el 7% d'aquests residus (la resta va a la fracció rebuig). El producte tèxtil té grans possibilitats en matèria de prevenció mitjançant la
reutilització de roba i calçat principalment.
Actuacions
· Actualizar de manera continuada el registre d'establiments verds del municipi, i potenciar-ne la difusió.
· Actualizar de manera continuada el registre d'establiments amb distintiu del Rubí-Brilla.
· Celebració de tallers sobre consum responsable: perquè consumim? Com? Com podem millorar les pautes de consum?
· Foment de la reutilització de la roba.
· Habilitar un espai de reutilització de roba al Centre de Serveis Mediambientals, així com en altres centres i equipaments municipals.
· Fomentar iniciatives d'intercanvi de roba amb entitats del tercer sector.

Agents
implicats

Associacions de comerços, entitats socials, Servei Educatiu de Residus.

Valoració econòmica
DESCRIPCIÓ
CAPÍTOL
Personal Ajuntament
Capítol I

2020
600,00 €

600,00 €

600,00 €

600,00 €

600,00 €

600,00 €

Capítol I-SER Personal SER

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

650,00 €

650,00 €

650,00 €

650,00 €

650,00 €

650,00 €

2.750,00 €

2.750,00 €

2.750,00 €

2.750,00 €

Capítol II

Serveis externs i materials

Capítol VI

Inversions directes

2022

2023

2024

2025

60.000,00 €

TOTAL
Indicadors
d'execució

2021

2.750,00 €

62.750,00 €

· Nombre d'establiments en el registre d'establiments verds del municipi.
· Nombre de tallers de consum responsable celebrats.

Repercussió Efecte de llarg termini

Potencial de millora

Baix

Foment de circuits de gestió de residus per tal d’evitar que aquests arribin, de manera no controlada, al medi.
Eix

Eix 1. Prevenció de residus i consum responsable.

E1-LT10-1

Objectius relacionats

E1-LT10. Foment de circuits de gestió de residus per tal d’evitar que aquests arribin, de manera
Línia Treball no controlada, al medi.

1

--

2

5

--

--

7

Justificació de l’actuació
· A Rubí, i des de fa ja uns anys existeix una iniciativa ciutadana anomenada Caçador de Trastets, actualment incorporada a l'entitat Ran de Terra, a través de
la qual s’organitzen batudes de neteja de l’entorn natural del municipi que es complementen amb jocs i activitats infantils.
· Per altra banda, les tovallletes higièniques han augmentat considerablement el seu ús i s'ha propiciat que aquestes es llencin en els WC's. Com a conseqüència
aquests residus apareixen a les aigües residuals augmentant d'aquesta manera el risc de contaminació de la riera, rius i mar.
· Els olis d'origen vegetal o animal no haurien de ser abocats als circuits d'aigües residuals urbanes degut als greus problemes de contaminació que produeixen.

Actuacions
· Promoure el no ús de tovalloletes higièniques, i el no llençar aquestes al WC.
· Promoure que els ciutadans evitin abocar oli per l'aigüera.
· Treballar en la direcció de no tenir abocaments incontrolats d'altres tipus de residus en el terme municipal.
· Promocionar entitats i voluntariats que promoguin la neteja i el no embrutament del medi natural.

Agents
implicats

Servei Educatiu de Residus, entiats que promoguin la neteja del medi natural.

Valoració econòmica
DESCRIPCIÓ
CAPÍTOL
Personal Ajuntament
Capítol I

2020
500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

Capítol I-SER Personal SER

2.500,00 €

2.500,00 €

2.500,00 €

2.500,00 €

2.500,00 €

2.500,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

Capítol II

Serveis externs i materials

Capítol VI

Inversions directes
TOTAL

Indicadors
d'execució

2021

2022

2023

2024

2025

· Nombre d'accions realitzades

Repercussió Efecte de llarg termini

Potencial de millora

Baix

Foment de l’economia circular en el sector industrial.
Eix

E1-LT11-1

Eix 1. Prevenció de residus i consum responsable.

Objectius relacionats

E1-LT11. Foment de l’economia circular en el sector industrial.
Línia Treball

1

--

2

--

3

6

7

Justificació de l’actuació
· Certs residus originats en els polígons industrials poden esdevenir recursos, ja sigui dins del propi àmbit industrial, com en el sector domèstic.
· Recentment s'ha realitzat un estudi de potencialitats d'implementació del concepte de l'economia circular en els polígons industrials de Rubí.

Actuacions
· Execució de les acccions/propostes que es derivin de l'esmentat estudi.
· Recolzar les accions del Pla d'acció Rubí Brilla en matèria de l'economia circular.

Agents
implicats

Serveis municipals, polígons industrials

Valoració econòmica
DESCRIPCIÓ
CAPÍTOL
Personal Ajuntament
Capítol I

2020

2021

2022

2023

2024

2025

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

Capítol I-SER Personal SER
Capítol II

Serveis externs i materials

Capítol VI

Inversions directes
TOTAL

Indicadors
d'execució

· Nombre d'accions proposades en l'estudi executades.

Repercussió Efecte de llarg termini

Potencial de millora

Baix

Promoció dels mercats i comerços de segona mà i intercanvi.
Eix

E2-LT1-1

Eix 2 . Reutilització i preparació per a la reutilització.

Objectius relacionats

E2-LT1. Promoció de la reutilització a través de la segona mà i l’intercanvi de productes.
Línia Treball

1

--

2

--

--

--

7

Justificació de l’actuació
Els mercats de segona mà són una oportunitat excel·lent per desfer-se d’objectes que ja no s’utilitzen i, al mateix temps, permetre que altres persones
adquireixin a bon preu productes que encara estan en bon estat. Aquesta activitat pot ser organitzada per qualsevol entitat (autoritat local, empresa, escola,
etc.): el principi sempre és el mateix.
El públic objectiu final està format pels participants del mercat que arribaran a conèixer quin és l’impacte de la reutilització en altres formes de consum i en la
producció de residus, i seran conscients que aquestes bones pràctiques es poden aplicar també a altres àmbits de la vida quotidiana.

Actuacions
· Reunions amb les entitats per conèixer les necessitats dels mercats i on l’Ajuntament pot col·laborar, buscar sinèrgies entre ells, etc.
· Foment dels mercats i comerços de segona mà presents a la ciutat; difusió d'aquestes iniciatives a través del web municipal i de les entitats com centres
cívics, escoles, etc.
· Col·laboració en l'organització de mercats de segona mà i intercanvi.
· Incorporació d'un espai de segona mà i intercanvi al Centre de Serveis Mediambientals operat per persones amb diversitat funcional.

Agents
implicats

Serveis municipals, entitats locals, associacions, entitats sense ànim de lucre, Finca Font del Ferro, Servei Educatiu de Residus (SER).

Valoració econòmica
CAPÍTOL
DESCRIPCIÓ
Personal Ajuntament
Capítol I
Capítol I-SER Personal SER
Capítol II

Serveis externs i materials

Capítol VI

Inversions directes
TOTAL

Indicadors
d'execució

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

2.500,00 €

2.500,00 €

2.500,00 €

2.500,00 €

2.500,00 €

2.500,00 €

· Número de mercats realitzats
· Número de participants als mercats (com a paradetes)

Repercussió Efecte de llarg termini

Potencial de millora

Baix

Impuls de l’intercanvi de productes mitjançant portal webs, aplicacions mòbils i Trocalleria.
Eix

E2-LT1-2

Eix 2 . Reutilització i preparació per a la reutilització.

Objectius relacionats

E2-LT1. Promoció de la reutilització a través de la segona mà i l’intercanvi de productes.
Línia Treball

1

--

2

--

--

--

7

Justificació de l’actuació
Un cop el producte ha arribat al final de la seva vida útil per l’usuari, abans de llençar-los, es poden oferir a tercers que els poden trobar d’utilitat. La idea de
l’intercanvi d’objectes és la de poder fer realitat un comerç sense diners recuperant formes oblidades d’economia, promovent la cultura de l’intercanvi com una
alternativa al consumisme i, alhora, com una forma de reciclatge i reutilització dels objectes que comporta avantatges ambientals, econòmics i socials.

Actuacions
· Promocionar l’ús de portal webs o mercats virtuals ja existents els quals tenen per objectiu posar en contacte les persones que vulguin desprendre’s d’algun bé
o producte susceptible de ser reutilitzat amb aquelles altres interessades en aquest producte.
· Estudiar la possibilitat de crear una aplicació o portal web a nivell municipal, que permeti "pujar a la xarxa" tots aquells productes que entrin a la deixalleria, La
Trocalleria i/o el Centre de Serveis Mediambientals.

Agents
implicats

Serveis municipals, Finca Font del Ferro, Servei Educatiu de Residus.

Valoració econòmica
CAPÍTOL
DESCRIPCIÓ
Personal Ajuntament
Capítol I

2020
400,00 €

400,00 €

400,00 €

Capítol I-SER Personal SER

8.355,00 €

8.355,00 €

8.355,00 €

8.355,00 €

5.500,00 €

5.500,00 €

5.500,00 €

5.500,00 €

14.255,00 €

14.255,00 €

14.255,00 €

Capítol II

Serveis externs i materials

Capítol VI

Inversions directes
TOTAL

Indicadors
d'execució

2021

2022

2023

2024

2025
400,00 €

0,00 €

0,00 €

14.255,00 €

· Aplicació web creada (Sí/No)
· Número de productes intercanviats

Repercussió Efecte mig termini

Potencial de millora

Baix

Promoció de la reparació de béns i productes.
Eix

E2-LT2-1

Eix 2 . Reutilització i preparació per a la reutilització.

Objectius relacionats
1

E2-LT2. Foment de la cultura de la reparació de productes.
Línia Treball

--

2

--

--

--

7

Justificació de l’actuació
· Actualment són molts els productes els quals s’opta per rebutjar i adquirir-ne de nous en comptes de ser reparats i allargar-ne la seva vida útil.
· Rubí impulsa un Servei d'assessorament i autoreparació de petits aparells elèctrics i electrònics (Dimecres manetes), disposa d'un llistat d'establiments de
reparació, venda de segona mà i venda de productes ecològics o de km 0 de la ciutat, i facilita espais d'intercanvi al carrer (Trocalleria).

Actuacions
· Seguir impulsant el registre públic d’activitats de reparació de béns i productes.
· Seguir impulsant eines orientades a faciliar la cerca d'activitats econòmiques, entitats i serveis municipals que portin a terme activitats de reparació de béns i
productes.
· Seguir amb el servei d'assessorament de reparació, i fer créixer el projecte "dimecres manetes".

Agents
implicats

Serveis municipals, Associacions de comerciants, gremis, Finca Font del Ferro, Servei Educatiu de Residus (SER).

Valoració econòmica
CAPÍTOL
DESCRIPCIÓ
Personal Ajuntament
Capítol I

2020

Capítol I-SER Personal SER
Capítol II

Serveis externs i materials

Capítol VI

Inversions directes

2022

2023

2024

2025

300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

1.600,00 €

1.600,00 €

1.600,00 €

1.600,00 €

1.600,00 €

2.400,00 €

2.400,00 €

2.400,00 €

2.400,00 €

1.600,00 €

60.000,00 €

TOTAL
Indicadors
d'execució

2021

300,00 €

2.400,00 €

62.400,00 €

· Nombre d'intercanvis realitzats - Trocalleria.
· Nombre d'accions d'assessorament d'autoreparació d'aparells elèctrics i electrònics.
· Nombre de visites al registre d'activitats econòmiques de reparació de béns i productes.

Repercussió Efecte de llarg termini

Potencial de millora

Baix

Creació d’un circuit reglat de reutilització de voluminosos i RAEEs.
Eix

E2-LT3-1

Eix 2 . Reutilització i preparació per a la reutilització.

Objectius relacionats

E2-LT3. Creació d’un circuit reglat de reutilització de voluminosos i RAEEs.
Línia Treball

1

--

2

--

--

6

7

Justificació de l’actuació
Cal facililtar eines, recuros i protocols d'actuació per tal que els residus voluminosos i RAEEs que encara són reutilitzables, no es trenquin durant el procés de
lliurament per part de la ciutadania, o bé durant el procés de transport dels mateixos per part dels serveis de recollida municipals.

Actuacions
· Disseny de protocol orientat a maximitzar el nivell de reutilització dels residus voluminosos i RAEEs. El protocol ha d'incidir en:
- La informació que es lliura als usuaris del servei de recollida de residus voluminosos i RAEEs per tal de minimitzant el risc que els residus es malmetin
indesitjablement.
- El procés de recollida dels residus, per part de l'empresa concessionària del servei.
- El procés de descàrrega dels objectes a deixalleria o al Centre de Serveis Mediambientals.

Agents
implicats

Serveis municipals, Servei Educatiu de Residus (SER), Finca Font del Ferro.

Valoració econòmica
DESCRIPCIÓ
CAPÍTOL
Personal Ajuntament
Capítol I

2020

2021

4.000,00 €

4.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

2022

2023

2024

2025

Capítol I-SER Personal SER
Capítol II

Serveis externs i materials

Capítol VI

Inversions directes
TOTAL

Indicadors
d'execució

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

· Elaboració de protocol (Sí/No)

Repercussió Efecte de llarg termini

Potencial de millora

Baix

Reducció de les restes vegetals per mitjà de l'ús com a mulching in situ.
Eix

E2-LT4-1

Eix 2 . Reutilització i preparació per a la reutilització.

Objectius relacionats

E2-LT4. Reducció de restes vegetals per mitjà de l’ús com a mulching in situ.
Línia Treball

1

--

2

--

--

6

7

Justificació de l’actuació
Els residus de la fracció vegetal representen un percentatge rellevant del tota de residus generats en el municipi (a nivell de Catalunya, són el 7,6% en pes de
la bossa tipus), raó per la qual triturar aquesta fracció i posteriorment utilitzar-la per a l'encoixinat de parcs i jardins públics i/o privats (mulching), o bé posará
a disposició de compostaires, pot esdevenir una eina eficient de reducció de residus al municipi, així com també pot ajudar a optimitzar els costos de transport
d'aquests residus a planta de tractament.

Actuacions
· Estudi d'opcions de trituració: in situ, a deixalleria a zona municipal habilitada, o servei de trituració a domicili.
· Lliurament de triturat de poda a deixalleria per a compostaires, jardiners, etc..
· Triturat de poda per a ús dels serveis propis municipals: parcs i jardins, Medi Natural, Obra Pública, etc..

Agents
implicats

Serveis municipals

Valoració econòmica
CAPÍTOL
DESCRIPCIÓ
Personal Ajuntament
Capítol I

2020

2021

2022

2023

2024

2025

4.000,00 €

4.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

Capítol I-SER Personal SER
Capítol II

Serveis externs i materials

Capítol VI

Inversions directes

9.926,00 €
60.000,00 €

TOTAL
Indicadors
d'execució

13.926,00 €

64.000,00 €

· Nombre i tipus de trituradores adquirides/llogades.
· Nombre d'usuaris de triturat de poda/any.

Repercussió Efecte Immediat

Potencial de millora

Alt

Impuls de l’autocompostatge.
Eix

E3-LT1-1

Eix 3. Gestió de residus municipals i reciclatge.

Objectius relacionats

E3-LT1. Promoció de l’hàbit, entre la ciutadania, de la correcta separació en origen dels residus.
Línia Treball

1

--

2

5

3

6

7

Justificació de l’actuació
· El compost és el producte orgànic, higienitzat i parcialment estabilitzat, que procedeix del procés de compostatge de la FORM, l’ús del qual pot resultar
beneficiós per al sòl i el desenvolupament de les plantes.
· Fomentar l'ús del compost està vinculat a la sensibilització sobre la recollida selectiva de la fracció orgànica de qualitat.
· Actualment hi ha un total de 341compostaires registrats a Rubí.
· En el procés participatiu vinculat a la redacció del Pla Local de Residus Municipals de Rubí 2019-2025, vàris dels col·lectius consultats esmenten l'impuls de
l'autocompostatge com una de les estratègies a seguir per a la millora de la recollida selectiva.
Actuacions
· Estudi de viabilitat de compostatge comunitari en nuclis aïllats.
· Adquisició de compostadors individuals i comunitaris.
· Impuls de xarxa de compostaires i de compostatge comunitari, si escau, amb visites de seguiment i assessorament.
· Repartiment de compost a la deixalleria del municipi.
· Facilitar acords entre les plantes generadores i potencials consumidors de compost.
· Instaurar dins dels serveis municipals de jardineria que s'utilitzi compost en les seves activitats (jardineria).
· Seguir promovent l'autocompostatge per mitjà d'una campanya anual amb taller formatiu d'autocompostatge.
· Seguir establint una bonificació als habitatges que realitzin el compostatge dels seus residus orgànics.
Agents
implicats

Serveis municipals, Servei Educatiu de Residus

Valoració econòmica
DESCRIPCIÓ
CAPÍTOL
Personal Ajuntament
Capítol I

2020
400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

Capítol I-SER Personal SER

4.926,00 €

4.926,00 €

4.926,00 €

4.926,00 €

4.926,00 €

4.926,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

5.726,00 €

5.726,00 €

5.726,00 €

5.726,00 €

5.726,00 €

5.726,00 €

Capítol II

Serveis externs i materials

Capítol VI

Inversions directes
TOTAL

Indicadors
d'execució

2021

2022

2023

2024

2025

· Número compostadors lliurats
· Nombre d'accions de comunicació realitzades

Repercussió Efecte Immediat

Potencial de millora

Mig

Millorar la recollida de la fracció vegetal porta a porta.
Eix

E3-LT1-2

Eix 3. Gestió de residus municipals i reciclatge.

Objectius relacionats

E3-LT1. Promoció de l’hàbit, entre la ciutadania, de la correcta separació en origen dels residus.
Línia Treball

--

--

--

5

--

6

7

Justificació de l’actuació
· La recollida d'aquesta fracció mitjançant contenidors tipus banyera sol originar contaminacions per voluminosos o restes de runa, així com l'abandonament de
residus fora del contenidor, amb la qual cosa aquest sistema no es considera vàlid per al municipi de Rubí.
· El servei de recollida de poda domiciliària a Rubí 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 o rebuig del carrer.
Els usuaris sol·liciten la recollida davant la seva parcel·la mitjançant tucada gratuïta al Telèfon Verd. 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.
Tanmateix, es considera que aquest servei té marge de millora.
Actuacions
· Implementar millores en el servei actual de recollida concertada (porta a porta) de restes de poda mitjançant sacs o a doll davant la porta de l'habitatge.
· Implementar una App que permeti sol·licitar el servei de recollida a la porta.
· Adquisició de saques homologades a nivell municipal i establiment d'un sistema de gestió de les mateixes.

Agents
implicats

Serveis municipals, Servei Educatiu de Residus (SER).

Valoració econòmica
CAPÍTOL
DESCRIPCIÓ
Personal Ajuntament
Capítol I

2020

2021

2022

2023

2024

400,00 €

400,00 €

400,00 €

8.000,00 €

8.000,00 €

8.000,00 €

2025

Capítol I-SER Personal SER
Capítol II

Serveis externs i materials

Capítol VI

Inversions directes

10.000,00 €

TOTAL
Indicadors
d'execució

18.400,00 €

0,00 €

8.400,00 €

0,00 €

8.400,00 €

0,00 €

· Implementació de la App del servei de recollida de poda porta a porta (Sí/No).
· Nombre de recollides porta a porta.

Repercussió Efecte Immediat

Potencial de millora

Alt

Completar amb contenidors de les 5 fraccions aquelles ubicacions que no compleixin aquest requisit.
Eix

E3-LT1-3

Eix 3. Gestió de residus municipals i reciclatge.

Objectius relacionats

E3-LT1. Promoció de l’hàbit, entre la ciutadania, de la correcta separació en origen dels residus.
Línia Treball

--

--

--

5

--

6

7

Justificació de l’actuació
· Està comprovat que una major accessibilitat als contenidors es reflecteix directament en un augment de la quantitat de materials recuperats. Així doncs, cal
donar importància al criteri de proximitat, és a dir, garantir que els veïns/es tinguin un fàcil accés als contenidors de recollida selectiva ja que actualment a Rubí
encara existeixen al voltant d'un 30% d'àrees d'aportació de residus sense contenidors de les 5 fraccions.
· En el procés participatiu vinculat a la redacció del Pla Local de Residus Municipals de Rubí 2019-2025, hi ha un ampli consens entre els col·lectius consultats en
considerar necessari disposar en totes les illes de contenidors de les cinc fraccions de residus. Així mateix, hi ha consens en considerar que cal que els
contenidors tinguin les dimensions adequades i que els sistemes d’obertura siguin adients i accessibles.
Actuacions
· Estudi de la viabilitat d’ubicar els nous contenidors a les ubicacions que no disposin de contenidors de 5 fraccions tenint en compte la seva situació a la via
pública.
· Valoració econòmica de la mesura i repercussió al servei.
· Implantació progressiva dels contenidors en funció dels resultats anteriors, o supressió d'ubicacions no viables de ser completades amb contenidors de les 5
fraccions de residus.

Agents
implicats

Serveis municipals.

Valoració econòmica
CAPÍTOL
DESCRIPCIÓ
Personal Ajuntament
Capítol I

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1.000,00 €

Capítol I-SER Personal SER
Capítol II

Serveis externs i materials

Capítol VI

Inversions directes

50.000,00 €

TOTAL
Indicadors
d'execució

51.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

· % de bateries de contenidors completes (amb 5 fraccions)

Repercussió Efecte Immediat

Potencial de millora

Alt

Implementació de mesures d’accessibilitat als contenidors.
Eix

E3-LT1-4

Eix 3. Gestió de residus municipals i reciclatge.

Objectius relacionats

E3-LT1. Promoció de l’hàbit, entre la ciutadania, de la correcta separació en origen dels residus.
Línia Treball

--

--

--

5

--

6

7

Justificació de l’actuació
· Per tal de facilitar l’ús dels contenidors de recollida de residus a tota la ciutadania cal realitzar esforços per millorar la seva accessibilitat. Hi ha persones amb
dificultats (gent gran, discapacitats, persones amb problemes visuals, etc.) que poden tenir problemes a l’hora d'apropar-se als contenidors o d’introduir-hi els
seus residus.
· Actualment, en el cas de Rubí, el pedal d'obertura de contenidors sovint no permet obrir del tot les tapes, perquè topa amb la vorada.
· D'altra banda, en el procés participatiu vinculat a la redacció del Pla Local de Residus Municipals de Rubí 2019-2025, hi ha un ampli consens entre els
col·lectius consultats en considerar que cal que els contenidors tinguin les dimensions adequades i que els sistemes d’obertura siguin adients i accessibles.
Actuacions
· Estudiar les possibles mesures a implantar en els contenidors existents al municipi per tal de millorar-ne la seva accessibilitat (palanques d’obertura, alçada de
pedals, etc.).
· Realitzar un estudi exhaustiu de totes les ubicacions de contenidors, proposant les modificacions necessàries per a poder accedir-hi per part de tota la
ciutadania en condicions d'accessibilitat i de seguretat vial.
· Implementació de mesures i establir-ne la previsió en la compra de nous contenidors.
· Retolar contenidors per a facilitar la notificació d'incidències dels propis contenidors.

Agents
implicats

Serveis municipals, agents socials.

Valoració econòmica
CAPÍTOL
DESCRIPCIÓ
Personal Ajuntament
Capítol I
Capítol I-SER Personal SER
Capítol II

Serveis externs i materials

Capítol VI

Inversions directes

2021

2022

7.000,00 €

4.000,00 €

400,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

54.500,00 €

50.900,00 €

2023

2024

2025

8.000,00 €

TOTAL
Indicadors
d'execució

2020

15.500,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

· Número de contenidors adaptats
· Nombre d'incidències de contenidors rebudes.

Repercussió Efecte mig termini

Potencial de millora

Baix

Foment de mesures adreçades a potenciar la recollida selectiva dels olis vegetals.
Eix

E3-LT1-5

Eix 3. Gestió de residus municipals i reciclatge.

Objectius relacionats

E3-LT1. Promoció de l’hàbit, entre la ciutadania, de la correcta separació en origen dels residus.
Línia Treball

1

--

2

5

--

6

7

Justificació de l’actuació
· La separació de l’oli i la seva posterior recuperació permet aprofitar aquest residu per a la producció de sabons o biodiesel, que produeix un 80% menys
d’emissions que un combustible habitual i al temps, evita la contaminació de l’aigua quan es llença per l’aigüera evitant també, danys a les xarxes de
sanejament.
· A Rubí 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 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. 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.
Actuacions
· Campanya de promoció de la recollida selectiva de l'oli usat.
· Accions de foment del projecte Rubiclac, de reciclatge d'oli a Rubí.
· Incorporació de nous espais de recollida de l'oli per part de la ciutadania.
· Acondicionament d'espais i recursos als processos de gestió de l'oli de cuina a la Finca Font del Ferro.

Agents
implicats

Serveis municipals, AFA CEE Ca n'Oriol, APDIR (Associació de persones amb diversitat intel·lectual de Rubí), Finca Font del Ferro, Servei Educatiu
de Residus (SER).

Valoració econòmica
CAPÍTOL
DESCRIPCIÓ
Personal Ajuntament
Capítol I

2020
300,00 €

300,00 €

300,00 €

Capítol I-SER Personal SER

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

5.750,00 €

5.750,00 €

5.750,00 €

Capítol II

Serveis externs i materials

Capítol VI

Inversions directes
TOTAL

Indicadors
d'execució

7.050,00 €

2021

0,00 €

2022

7.050,00 €

2023

0,00 €

2024

2025

7.050,00 €

0,00 €

· kg d'oli recollit
· Nombre de punts de recollida

Repercussió Efecte mig termini

Potencial de millora

Baix

Foment de mesures adreçades a potenciar la recollida selectiva de la roba.
Eix

E3-LT1-6

Eix 3. Gestió de residus municipals i reciclatge.

Objectius relacionats

E3-LT1. Promoció de l’hàbit, entre la ciutadania, de la correcta separació en origen dels residus.
Línia Treball

1

--

2

5

--

6

7

Justificació de l’actuació
· A Catalunya el 4% dels residus que es generen són tèxtils, i tant sols es recull selectivament entre el 4 i el 7% del residu tèxtil generat. .
· A Rubí, 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. Aquest servei també s’ofereix a través de la deixalleria de Cova Solera i les deixalleries mòbils. Al 2015, es van recollir 177
tones de roba al municipi. Tanmateix, es considera que aquest servei té possibilitats de millora.

Actuacions
· Increment del nombre de contenidors de roba al municipi.
· Campanya de promoció de la recollida selectiva de roba i calçat.
· Estudi de tots els punts del municipi on s'hi recull roba i calçat usat.

Agents
implicats

Serveis municipals, Servei Educatiu de Residus (SER).

Valoració econòmica
CAPÍTOL
DESCRIPCIÓ
Personal Ajuntament
Capítol I

2020

Capítol I-SER Personal SER
Capítol II

Serveis externs i materials

Capítol VI

Inversions directes
TOTAL

Indicadors
d'execució

0,00 €

2021

2022

2023

2024

2025

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

3.500,00 €

0,00 €

3.500,00 €

0,00 €

3.500,00 €

· kg recollits de roba

Repercussió Efecte mig termini

Potencial de millora

Baix

Millorar el sistema d’identificació d’usuaris a la deixalleria mitjançant aplicacions informàtiques.
Eix

E3-LT1-7

Eix 3. Gestió de residus municipals i reciclatge.

Objectius relacionats

E3-LT1. Promoció de l’hàbit, entre la ciutadania, de la correcta separació en origen dels residus.
Línia Treball

--

--

--

5

--

6

7

Justificació de l’actuació
· L'ús de sistemes d'identificació d'usuaris a la deixalleria mitjançant aplicacions informàtiques permet una gestió més eficient de les entrades de residus per
tipus d'usuaris, al mateix temps que fa possible l'aplicació de bonificacions de la taxa d'escombraries a aquells usuaris que utilitzin les deixalleries amb una
freqüència mínima predeterminada, amb la qual cosa aquesta mesura pot afavorir un ús més intensiu d'aquestes instal·lacions tot contribuïnt a un increment de
la separació en origen dels residus. Aquest sistema està implantat a Rubí, municipi que compta amb bonificacions per a l'ús de deixalleries, d'acord amb les
aportacions que realitzen amb identificació mitjançant la targeta d’usuari de la deixalleria de Cova Solera. Tanmateix, el sistema actual té marge de millora i es
pot potenciar per assolir majors nivells de participació ciutadana en la recollida selectiva.
Actuacions
· Estudiar opcions de millora del sistema de targetes d'usuaris habituals de la deixalleria, actualment implantat.
· Implantació d'un nou sistema amb aplicatiu web que permeti al ciutadà realitzar consultes relatives al nombre d'aportacions fetes i la bonificació de la taxa de
residus corresponent.
· Estudiar i implementar accions integradores de la targeta d'ideintificació d'usuari amb altres gestions relacionades amb els residus (Trocalleria, dimecres
manetes, recollides de mobles, recollida de restes vegetals, etc.), associant bonificacions a la taxa de residus.
· Estudiar la viabilitat d'establir una oficina de gestió i distribució de targetes a la ciutadania, que promogui també la participació d'aquesta en les diverses
iniciatives de prevenció i gestió de residus municipals.
Agents
implicats

Serveis municipals, Finca Font del Ferro, Serveis Educatius de Residus (SER).

Valoració econòmica
DESCRIPCIÓ
CAPÍTOL
Personal Ajuntament
Capítol I

2020

2021

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

2022

2023

2024

2025

Capítol I-SER Personal SER
Capítol II

Serveis externs i materials

Capítol VI

Inversions directes
TOTAL

Indicadors
d'execució

20.000,00 €

20.000,00 €

24.000,00 €

24.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

· Nombre de targetes/codis usuari lliurats
· Nombre de consultes realitzades a la ciutadania, al web

Repercussió Efecte mig termini

Potencial de millora

Baix

Millorar eines i estratègies per afavorir la separació en origen dels residus en els actes públics i festius d’àmbit
municipal.
Eix

Eix 3. Gestió de residus municipals i reciclatge.

E3-LT1-8

Objectius relacionats

E3-LT1. Promoció de l’hàbit, entre la ciutadania, de la correcta separació en origen dels residus.
Línia Treball

--

--

--

5

--

6

7

Justificació de l’actuació
Durant les festes, sopars, dinars, concerts... es generen una gran quantitat de residus. S’ha d’abandonar la idea que “un dia és un dia” i que una festa és un fet
excepcional que pot justificar un comportament poc responsable amb l’entorn. A més, una festa és un espai excel·lent per donar exemple a tots els assistents.
· El procés participatiu vinculat a la redacció del Pla Local de Residus Municipals de Rubí 2019-2025, conclou que l'ambientalització d'esdeveniments i festes
populars és una de les línies estratègiques que han obtingut un major consens a l’hora de considerar-les com a prioritàries o més factibles. D'zltra banda, algun
dels col·lectius consultats manifesta el seu interès en la redacció d'un protocol de festes sostenibles.

Actuacions
· Continuar amb el repartiment d'illes de contenidors de les diferents fraccions selectives per a la seva utilitzacio en esdeveniments populars.
· Incorporar altres grups de "papereres selectives" per a determinats grans actes multitudinaris.
· Actuacions d'informadors ambientals en les festes i esdeveniments popular, amb formació ambiental a les entitats organitzadores.
· Incorporar accions d'ambientalització a les bases de subvencions de les festes populars.
· Redactar un protocol de recollida selectiva en els actes públics i festius d'àmbit municipal.

Agents
implicats

Serveis municipals, associacions, entitats del municipi, Servei Educatiu de Residus.

Valoració econòmica
CAPÍTOL
DESCRIPCIÓ
Personal Ajuntament
Capítol I
Capítol I-SER Personal SER
Capítol II

Serveis externs i materials

Capítol VI

Inversions directes

2021

2022

2023

2024

2025

4.000,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

18.496,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

15.000,00 €

33.496,00 €

15.000,00 €

25.000,00 €

10.000,00 €

TOTAL
Indicadors
d'execució

2020

25.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €
15.000,00 €

· Aprovació de protocol de recollida selectiva en actes festius

Repercussió Efecte Immediat

Potencial de millora

Baix

Realització de campanyes de sensibilització constants en el temps, adreçades a destinataris adequadament
segmentats, per al foment de la separació en origen dels residus i la reducció dels mateixos.
Eix

Eix 3. Gestió de residus municipals i reciclatge.

E3-LT1-9

Objectius relacionats

E3-LT1. Promoció de l’hàbit, entre la ciutadania, de la correcta separació en origen dels residus.
Línia Treball

1

4

2

5

3

6

7

Justificació de l’actuació
· Es detecta com a necessari el fet d'emetre missatges amb capacitat de sorpresa, mitjançant campanyes més seductores, més innovadores i més impactants,
així com molt focalitzades cap als diferents “targets” als quals cal adreçar-se. D'altra banda, els missatges cap a la ciutadania han de ser constants en el temps,
i hi ha d’haver campanyes específiques per acompanyar els canvis de model.
· Cal trobar estratègies de comunicació amb el ciutadà efectives, aprofitant, per exemple el moment en què els regales materials, per informar. La comunicació
es pot lligar amb iniciatives solidàries, la qual cosa pot despertar major interès en persones que d’altra manera no atendrien als missatges que es volen fer
arribar, habitualment estrictament ambientals.
Actuacions
· Execució de campanyes de sensibilització en públics objectiu ben delimitats i posterior anàlisi d'indicadors de compliment.

Agents
implicats

Serveis municipals, Ecoembes, Ecovidrio, Servei Eductiu de Residus (SER).

Valoració econòmica
CAPÍTOL
DESCRIPCIÓ
Personal Ajuntament
Capítol I

2020
300,00 €

Capítol I-SER Personal SER
Capítol II

Serveis externs i materials

Capítol VI

Inversions directes
TOTAL

Indicadors
d'execució

300,00 €

2021
300,00 €

2022
300,00 €

2023

2024

300,00 €

2025

300,00 €

300,00 €

80.000,00 €

80.000,00 €

80.000,00 €

80.000,00 €

160.300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

160.300,00 €

· Número d'accions de sensibilització dutes a terme

Repercussió Efecte mig termini

Potencial de millora

Baix

Incrementar la recollida selectiva específica per activitats comercials, implementant el sistema porta a porta.
Eix

Eix 3. Gestió de residus municipals i reciclatge.

E3-LT2-1

Objectius relacionats

E3-LT2. Potenciació de les recollides selectives dels residus generats en el sector comercial en
Línia Treball general i, en especial, en el Mercat Municipal.

--

--

--

5

--

6

7

Justificació de l’actuació
· Segons el darrer estudi de l'ARC, els residus comercials assimilables a municipals suposen el 36% del total dels residus municipals.
· Els establiments comercials tenen l'obligació legal de dur a terme la separació dels residus selectivament.
· Els sistemes de recollida de residus comercials porta a porta incrementen la quantitat i qualitat dels residus recollits selectivament, a la vegada que permeten
la reducció de contenidors a la via pública, especialment en les zones de més densitat comercial. En aquest sentit, en el Procés de participació vinculat a la
redacció del Pla s'han apuntat com a propostes establir el model porta a porta a les indústries o que sigui la mateixa indústria qui, a través d’un gestor
especialitzat, s’ocupi de la gestió d’aquests residus.
· Afegir sistemes d'identificació d'usuari a les recollida porta a porta d'activitats comercials millora el seguiment i participació de les aportacions que fan els
comerços. Així mateix, fa possible la implantació del pagament per generació a nivell comercial.
Actuacions
· Implementació d'una prova pilot de recollida porta a porta comercial de les fraccions paper-cartró, envasos, resta, FORM i vidre amb sistema d'identificació
d'usuari, als establiments de restauració i instal·lacions ambientals dels polígons industrials; consolidació del sistema de recollida porta a porta comercial, si
escau.
· Implementació de serveis municipals de recollida porta a porta comercial al centre de la ciutat, carrers comercials i illa de vianants amb identificació d'usuaris.
Augment progressiu de l'àmbit territorial als grans generadors de determinades fraccions de residus comercials.

Agents
implicats

Serveis municipals, activitats comercials, gremis de comerciants, Servei Educatiu de Residus (SER).

Valoració econòmica
CAPÍTOL
DESCRIPCIÓ
Personal Ajuntament
Capítol I

2021

2022

2023

2024

13.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

Capítol I-SER Personal SER

2020
11.146,00 €

12.440,00 €

4.926,00 €

4.926,00 €

4.926,00 €

Capítol II

Serveis externs i materials

10.600,00 €

600,00 €

600,00 €

600,00 €

600,00 €

Capítol VI

Inversions directes

20.000,00 €

TOTAL
Indicadors
d'execució

54.746,00 €

20.000,00 €
18.040,00 €

30.526,00 €

2025

20.000,00 €
7.526,00 €

27.526,00 €

0,00 €

· Nombre de noves activitats adscrites al servei de recollida comercial
· kg de residus comercials, per fracció

Repercussió Efecte Immediat

Potencial de millora

Alt

Incrementar la recollida selectiva de residus al Mercat Municipal.
Eix

E3-LT2-2

Eix 3. Gestió de residus municipals i reciclatge.

Objectius relacionats

E3-LT2. Potenciació de les recollides selectives dels residus generats en el sector comercial en
Línia Treball general i, en especial, en el Mercat Municipal.

--

--

--

5

--

6

7

Justificació de l’actuació
El Mercat Municipal ha de reflectir les polítiques de gestió en matèria de residus que porti a terme l'Ajuntament de Rubí, tal i com han apuntat els varis
col·lectius que han participat en el procés de participació vinculat a la redacció del Pla Local de Residus Municipals de Rubí, atès que constitueix un punt de gran
afluència ciutadana, i per tant esdevé un espai òptim en el qual desenvolupar-hi accions de comunicació. D'altra banda, genera una quantitat important de
residus que cal recollir adequadament, amb la qual cosa cal que s'hi garanteixi la recollida selectiva del màxim de fraccions de residus possible, incloent-hi, per
exemple, la recollida d'olis vegetals o de roba.

Actuacions
· Seguir impulsant la recollida de la FORM i el cartró comercial al Mercat Municipal.
· Incorporar punts de recollida selectiva d'envasos, vidre, roba, olis vegetals o millorar la funcionalitat de la minideixalleria del Mercat.
· Desplegar una campanya de conscienciació als paradistes i posterior control i seguiment de la seva separació.
· Estudiar i implementar un sistema de recollida selectiva "parada a parada", amb identificació d'usuari.
· Col·laborar amb els eixos que corresponguin del Pla Director Rubí-Brilla.

Agents
implicats

Serveis municipals.

Valoració econòmica
CAPÍTOL
DESCRIPCIÓ
Personal Ajuntament
Capítol I

2020

2021

4.000,00 €

3.000,00 €

Capítol I-SER Personal SER

1.000,00 €

6.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

3.000,00 €

15.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

24.000,00 €

Capítol II

Serveis externs i materials

Capítol VI

Inversions directes
TOTAL

Indicadors
d'execució

2022

2023

2024

2025

2.000,00 €

0,00 €

6.000,00 €

2.000,00 €

0,00 €

6.000,00 €

· Noves fraccions de residus recollides en els mercats.
· Quantitat de residus recollits selectivament al mercat.
· Nombre d'accions de comunicació realitzades al mercat.

Repercussió Efecte Immediat

Potencial de millora

Mig

Promoció de l’ús del cubell airejat i la bossa compostable per a la recollida de la matèria orgànica.
Eix

E3-LT3-1

Eix 3. Gestió de residus municipals i reciclatge.

Objectius relacionats

E3-LT3. Promoció de la reducció de productes impropis dins de cada fracció de residus recollida
Línia Treball selectivament.

1

--

2

5

3

6

7

Justificació de l’actuació
· Si s’utilitza conjuntament amb cubell airejat, la bossa compostable permet reduir la humitat de la matèria orgànica, reduint entre un 3 i 4% del pes inicial, en
funció dels dies en què s’acumula la matèria orgànica en el cubell.
· Contribueix de forma notable a la reducció del % d’impropis a la FORM recollida, la qual cosa genera més ingressos a l’Ajuntament en concepte de retorn del
cànon. Els municipis que han implantat l’ús obligatori de la bossa compostable per a la recollida selectiva de la FORM, pràcticament tots ells mitjançant el model
de recollida porta a porta, tenen una mitjana d’impropis de l’1,53%.
· Constitueix una pràctica ambientalment més respectuosa respecte l’ús de bossa de plàstic convencional.
· Fomenta la separació en origen dels residus en general.
Actuacions
· Campanya de comunicació a la ciutadania i distribució de materials: cubell airejat i paquet de bosses compostables.
· Estudiar la possibilitat d’establir l'obligatorietat de l’ús de bosses compostables.
· Estudiar la possibilitat que l’Ajuntament adquireixi i distribueixi bosses compostables entre la ciutadania, associant-ho a una identificació de l'usuari.

Agents
implicats

Serveis municipals, Servei Educatiu de Residus (SER).

Valoració econòmica
CAPÍTOL
DESCRIPCIÓ
Personal Ajuntament
Capítol I

2020

Capítol I-SER Personal SER
Capítol II

Serveis externs i materials

Capítol VI

Inversions directes

2022

2023

2024

2025

300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

500,00 €

2.000,00 €

500,00 €

500,00 €

2.000,00 €

500,00 €

14.000,00 €

TOTAL
Indicadors
d'execució

2021

300,00 €

800,00 €

16.300,00 €

14.000,00 €
800,00 €

800,00 €

16.300,00 €

800,00 €

· Nombre d'habitatges als qui se'ls ha lliurat el material
· Nombre d'accions de comunicació realitzades

Repercussió Efecte Immediat

Potencial de millora

Mig

Implementació de mesures específiques per reduir els impropis.
Eix

E3-LT3-2

Eix 3. Gestió de residus municipals i reciclatge.

Objectius relacionats

E3-LT3. Promoció de la reducció de productes impropis dins de cada fracció de residus recollida
Línia Treball selectivament.

1

--

--

--

--

6

7

Justificació de l’actuació
· Els impropis són elements estranys al contingut bàsic d’una determinada fracció dels residus municipals recollits selectivament.
· El tamany de la boca dels contenidors afecta al nivell d’impropis ja que un forat gran afavoreix que al contenidor es puguin llençar tot tipus de residus mentre
que si s’adapta al volum màxim dels residus que han de llençar-se en aquell contenidor (per exemple garrafa de 8 litres en el cas dels envasos) es dificulta que
apareguin altres tipus de residus.
· En el cas de Rubí, el % d'impropis en el contenidor de la FORM fou del 17,7% el 2015, mentre que els impropis en els envaos foren del 29% el mateix any.

Actuacions
· Instal·lació de reduccions de boques als contenidors:
- Realització d'estudi de mercat de les solucions existents en quant a les tapes de contenidors de les fraccions FORM i envasos.
- Adaptació de les boques d’una de les rutes existents de FORM i envasos per tal d’analitzar la millora en el % d’impropis respecte les rutes no adaptades. En
cas d’èxit, extensió de la mesura a la resta de contenidors de les fraccions FORM i envasos.
· Anàlisi de l'origen dels impropis territorialment a partir de la segmentació de rutes i la inspecció visual.
· Campanya informativa i retolació dels contenidors informant de no llencar-hi els impropis més comuns.

Agents
implicats

Serveis municipals, Servei Educatiu de Residus (SER).

Valoració econòmica
CAPÍTOL
DESCRIPCIÓ
Personal Ajuntament
Capítol I
Capítol I-SER Personal SER
Capítol II

Serveis externs i materials

Capítol VI

Inversions directes
TOTAL

Indicadors
d'execució

2020

2021

7.000,00 €

7.000,00 €

2022

2023

2024

2025

7.000,00 €

7.000,00 €

2.500,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

12.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

7.000,00 €

7.000,00 €

7.000,00 €

21.500,00 €

17.000,00 €

0,00 €

17.000,00 €

0,00 €

17.000,00 €

· Número de contenidors amb boca adaptada, per fracció

Repercussió Efecte Immediat

Potencial de millora

Mig

Realització i execució d’un pla de caracteritzacions de les fraccions FORM, Envasos i Resta.
Eix

E3-LT3-3

Eix 3. Gestió de residus municipals i reciclatge.

Objectius relacionats

E3-LT3. Promoció de la reducció de productes impropis dins de cada fracció de residus recollida
Línia Treball selectivament.

--

--

--

--

--

6

7

Justificació de l’actuació
· Periòdicament es realitzen caracteritzacions de residus per conèixer la seva composició.
· En aquestes caracteritzacions es pren una mostra de la recollida segons el protocol aprovat per l’ARC i Ecoembes respectivament, s’obren les bosses per veure
el seu contingut i aquest es classifica per conèixer la fracció reciclable de la dels impropis (vidre, tèxtil, metalls, etc.).
· El resultat mostra el % en pes de cadascuna de les fraccions presents i per tant un seguiment de les mateixes permetria conèixer si els impropis sempre són
els mateixos, si hi ha una fracció majoritària en ells, etc.
· En el cas de Rubí, el % d'impropis en el contenidor de la FORM fou del 17,7% el 2015, mentre que els impropis en els envaos foren del 29% el mateix any.
Actuacions
· Estudi dels informes de caracteritzacions de FORM i Envasos i anàlisis dels resultats. Diferenciació de resultats per circuits de recollida.
· Assistència a les caracteritzacions de FORM i Envasos.
· Sol·licitud d'1 caracterització anual de la fracció resta al Consorci de Residus del Vallès Occidental.
· Per aquells residus recurrents com impropis i amb una presència notable, planificar accions d’informació a la ciutadania per potenciar la correcta recollida
selectiva d’aquests.

Agents
implicats

Serveis municipals, Consorci de Residus del Vallès Occidental, Servei Educatiu de Residus (SER).

Valoració econòmica
CAPÍTOL
DESCRIPCIÓ
Personal Ajuntament
Capítol I
Capítol I-SER Personal SER
Capítol II

Serveis externs i materials

Capítol VI

Inversions directes
TOTAL

Indicadors
d'execució

2020

2021

2022

2023

2024

2025

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

7.500,00 €

7.500,00 €

7.500,00 €

7.500,00 €

7.500,00 €

7.500,00 €

· Estudi de caracteritzacions de FORM i Envasos.
· Nombre de caracteritzacions de resta.

Repercussió Efecte de llarg termini

Potencial de millora

Baix

Estudi de la viabilitat i, si escau, implantació de la recollida selectiva porta a porta comercial a la illa de vianants de
la zona centre.
Eix

E3-LT4-1

Objectius relacionats

Eix 3. Gestió de residus municipals i reciclatge.

E3-LT4. Realització d’un estudi de viabilitat i, si s’escau, introducció de canvi de model de recollida
Línia Treball en algunes zones del municipi.

1

4

2

5

3

6

7

Justificació de l’actuació
· Els resultats de recollida selectiva assolits en els municipis que tenen en marxa sistemes porta a porta (PaP) són en general superiors, tant en quantitat
recollida com en qualitat de la separació (en general se situen entre el 60 i el 80% de recollida selectiva).
· La implantació de sistemes de recollida PaP requereix un cert canvi d'hàbits que propicia la participació dels usuaris de manera que és necessària una adequada
campanya de comunicació.
· Els models de recollida PaP permeten identificar el generador i per tant possibiliten la implantació de sistemes de fiscalització més justos com són els de
pagament per generació (per exemple, pagament per bossa o pagament per bujol).
Actuacions
· Realitzar un estudi de viabilitat tècnica i econòmica relatiu a la implantació de la recollida selectiva porta a porta comercial de la illa de vianants de la zona
centre.
· En cas que el resultat de l'estudi indiqui que és viable implementar el nou servei, incloure aquest nou servei en el futur plec de condicions tècniques que ha de
regular la recollida de residus a Rubí.
NOTA: El pressupost per a l'execució d'aquetes actuacions sortirà de les partides pressupostàries reservades en l'acció E3-LT2-1.

Agents
implicats

Serveis municipals, associacions de veïns, Servei Educatiu de Residus (SER).

Valoració econòmica
CAPÍTOL
DESCRIPCIÓ
Personal Ajuntament
Capítol I

2020
300,00 €

2021

2022

2023

2024

2025

300,00 €

Capítol I-SER Personal SER
Capítol II

Serveis externs i materials

Capítol VI

Inversions directes

18.000,00 €

TOTAL
Indicadors
d'execució

18.300,00 €

300,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

· Realització d'estudi (Sí/No)

Repercussió Efecte Immediat

Potencial de millora

Alt

Estudi de la viabilitat d’implementació del model de recollida selectiva de residus domiciliaris porta a porta, i
posterior implementació del model, si escau, a la resta del municipi.
Eix

Eix 3. Gestió de residus municipals i reciclatge.

E3-LT4-2

Objectius relacionats

E3-LT4. Realització d’un estudi de viabilitat i, si s’escau, introducció de canvi de model de recollida
Línia Treball en algunes zones del municipi.

1

--

2

5

--

6

7

Justificació de l’actuació
· Els resultats de recollida selectiva assolits en els municipis que tenen en marxa sistemes porta a porta són en general superiors, tant en quantitat recollida
com en qualitat de la separació (en general se situen entre el 60 i el 80% de recollida selectiva).
· Els models de recollida PaP permeten identificar el generador i per tant possibiliten la implantació de sistemes de fiscalització més justos com són els de
pagament per generació (per exemple, pagament per bossa o pagament per bujol).
· Pel que fa al procés participatiu vinculat a la redacció del Pla Local de Residus Municipals de Rubí, es detecta desacord entre els partits polítics a l’hora de
considerar la idoneïtat d’aplicar un canvi de model de recollida. Alguns dels grups polítics però consideren necessari tendir cap al model de recollida porta a
porta, començant per les urbanitzacions i estenent-ho gradualment a tot el municipi, o bé implantar un sistema mixt mantenint les cinc fraccions al nucli urbà i
el porta a porta a les urbanitzacions.
Actuacions
· Realització d'estudi de viabilitat d'implementació en certes zones del municipi del servei de recollida selectiva porta a porta.
· Si escau, s'implementarà progressivament el model de recollida porta a porta en aquelles zones on l'estudi hagi determinat que sigui viable tècnica i
econòmicament.

Agents
implicats

Serveis municipals, ciutadania en general, Servei Educatiu de Residus (SER).

Valoració econòmica
CAPÍTOL
DESCRIPCIÓ
Personal Ajuntament
Capítol I

2020

2021

1.000,00 €

1.000,00 €

2022

2023

2024

2025

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

Capítol I-SER Personal SER
Capítol II

Serveis externs i materials

23.000,00 €

50.000,00 €

5.000,00 €

Capítol VI

Inversions directes

50.000,00 €

50.000,00 €

10.000,00 €

74.000,00 €

101.000,00 €

TOTAL
Indicadors
d'execució

0,00 €

16.000,00 €

· Realització de l'estudi (Sí/No)

Repercussió Efecte Immediat

Potencial de millora

Alt

Estudi del model de recollida de residus assimilables a municipals en el polígons industrials.
Eix

E3-LT5-1

Eix 3. Gestió de residus municipals i reciclatge.

Objectius relacionats

E3-LT5. Estudi del model de recollida, dels residus assimilables a municipals, en el polígons
Línia Treball industrials.

--

--

--

--

--

6

-

Justificació de l’actuació
Els darrers estudis realitzats en els polígons industrials de Rubí (Enquesta sobre gestió de residus industrials de les empreses de Rubí, 2017) mostren que el
coneixement i ús dels serveis de recollida de residus assimilables a municipals és molt baix entre les empreses enquestades (el % d'ús és inferior a l'11%). En
termes generals, d'acord amb els estudis realitzats, més de la meitat de les empreses disposen de serveis de recollida contractats a empreses externes, i la
majoria de les empreses (46,3%) preferiria un model de recolida gestionada per la pròpia empresa o per una hipotètica associació d'empreses i deixar d'abonar
la taxa a l'Ajuntament.

Actuacions
· Realitzar una enquesta a la totalitat de les empreses dels polígons industrials, i en el cas que el percentatge d'empreses que optaria per no abonar la taxa a
canvi d'una gestió provada dels resisu superi el 50%, deixar de prestar el servei de recollida de residus assimilables a municipals en els polígons industrials, a
excepció bàsicament de bars i restaurants.
· Facilitar contactes a les empreses que procedeixin a passar de la gestió pública de la recollida de residus a la gestió privada.
· Desplegar una campanya de comunicació per informar del canvi de model.

Agents
implicats

Serveis municipals, CECOT, Servei Educatiu de Residus (SER).

Valoració econòmica
DESCRIPCIÓ
CAPÍTOL
Personal Ajuntament
Capítol I

2020

2021

1.000,00 €

3.000,00 €

4.000,00 €

10.000,00 €

5.000,00 €

13.000,00 €

2022

2023

2024

2025

Capítol I-SER Personal SER
Capítol II

Serveis externs i materials

Capítol VI

Inversions directes
TOTAL

Indicadors
d'execució

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

--

Repercussió Efecte de llarg termini

Potencial de millora

Baix

Evolució del servei actual de la deixalleria de Cova Solera cap a una visió més àmplia de “Centre de Serveis
Mediambientals".
Eix

Eix 4. Aspectes transversals.

E4-LT1-1

Objectius relacionats

E4-LT1. Evolució del servei de deixalleria actual cap a una visió més àmplia de “Centre de Serveis
Línia Treball Mediambientals”.

1

4

2

5

3

6

7

Justificació de l’actuació
La deixalleria de Cova Solera s'ubica aprop del torrent de les Abelles i de la Riera de Rubí, dos indrets de cert interès natural des del punt de vista de la flora i
fauna que s'hi poden trobar, i que per tant tenen un cert interès expositiu. D'altra banda, damunt la deixalleria s'hi ubica l'espai dels horts municipals de Cova
Solera. A més, actualment a la deixalleria de Cova Solera s'hi ofereix un servei de lloguer de vaixella reutilitzable per a festes familiars o actes d'entitats. A tots
aquests elements se li afegeix que es preveu que la deixalleria disposi d'una botiga de venda de productes de segona mà, així com un espai d'intercanvi, o un
espai on realitzar-hi autoreparacions, tallers, etc.. Per tant, l'espai té prou potencial com per convertir-se en un indret que esdevingui un "pol d'atracció" per
usuaris amb inquietuds mediambientals diverses (residus, horticultura, paisatge, fauna, festes).
Actuacions
· Redacció d'un projecte executiu d'obra, per fases, del Centre de Serveis Mediambientals.
· Estudi de viabilitat de gestió del Centre de Serveis Mediambientals per part de la Finca Font del Ferro.
· Construcció d'una primera fase del Centre de Serveis Mediambientals.
· Posada en marxa dels diversos serveis que oferirà el Centre de Serveis Mediambientals: lloguer i rentat de vaixella reutilitzable, venda de vaixella
compostable, venda de productes de segona mà, espai d'intercanvi, espai d'autoreparació, aula polivalent per tallers ambientals, espai de preparació per a la
reutilització, etc..
· Pel que fa a la creació de botiga pública d'objectes de segona mà aquesta estarà operada per persones amb diversitat funcional o se'n cedirà la gestió a un
tercer (entitats socials).
Agents
implicats

Serveis municipals, Finca Font del Ferro, Servei Educatiu de Residus.

Valoració econòmica
CAPÍTOL
DESCRIPCIÓ
Personal Ajuntament
Capítol I

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

8.000,00 €

8.000,00 €

8.000,00 €

700.000,00 €

700.000,00 €

60.000,00 €

702.000,00 €

710.000,00 €

70.000,00 €

Capítol I-SER Personal SER
Capítol II

Serveis externs i materials

Capítol VI

Inversions directes

10.000,00 €

TOTAL
Indicadors
d'execució

12.000,00 €

10.000,00 €

2.000,00 €

· Informe d'execució del projecte

Repercussió Efecte de llarg termini

Potencial de millora

Baix

Redacció d'ordenança municipal de residus
Eix

E4-LT2-1

Eix 4. Aspectes transversals.

Objectius relacionats

E4-LT2. Ordenança municipal de residus.

--

Línia Treball

--

--

5

--

--

7

Justificació de l’actuació
· Actualment Rubí no es disposa d'ordenança específica de residus.
· Les normatives locals en l'àmbit dels residus constitueixen eines fonamentals en la definició general dels objectius que es pretenen assolir en l'àmbit de la
recollida de residus, defineixen els actors implicats (usuaris dels serveis de recollida, prestadors de servei, responsables, etc.), estableixen drets, deures,
obligacions, tipologies d'infraccions, règims sancionadors, etc.

Actuacions
· Redactar i aprovar l'ordenança de residus municipals on, entre d'altres, s'hi defineixin els drets i obligacions tant dels usuaris del servei (ciutadania, activitats
comercials, etc.) com les pròpies del servei de recollida.

Agents
implicats

Serveis municipals

Valoració econòmica
DESCRIPCIÓ
CAPÍTOL
Personal Ajuntament
Capítol I

2020

2021

2022

2023

2024

2025

15.000,00 €

Capítol I-SER Personal SER
Capítol II

Serveis externs i materials

Capítol VI

Inversions directes

7.000,00 €

TOTAL
Indicadors
d'execució

22.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

· Ordenança aprovada

Repercussió Efecte mig termini

Potencial de millora

Baix

Reforçar el règim sancionador de les ordenances municipals i els mecanismes per aplicar-lo a fi i efecte de
desincentivar determinats comportaments contraris a la consecució dels objectius establerts en el Pla.
Eix

Eix 4. Aspectes transversals.

E4-LT2-2

Objectius relacionats

E4-LT2. Ordenança municipal de residus.
Línia Treball

--

--

--

5

--

--

7

Justificació de l’actuació
· Si bé hi ha part de la població que participa activament del sistema de recollida selectiva, n’hi ha una altra que no té interès per aquesta qüestió i, per tant,
s’inhibeix completament de complir les ordenances establertes, entre les quals no es disposa d'ordenança específica de residus.
· Per tal de reforçar la recollida selectiva i la prevenció de residus, cal incrementar la informació que es facilita al ciutadà i el control i seguiment per part de
l’Ajuntament. A més, per aquelles conductes incíviques i que no compleixin de manera evident amb la normativa municipal relativa a residus, cal fer ús del
règim sancionador previst, el qual, si s'escau, cal reforçar des del punt de vista normatiu. En aquest sentit, en el marc del Procés Participatiu vinculat a la
redacció del Pla de Local de Residus Municipals de Rubí, en general es considera adient impulsar la vigilància i control a peu de carrer mitjançant la figura de
l’agent cívic.
Actuacions
· Informar a la població de la nova entrada en vigor del règim sancionador i de les accions/protocols previstos per garantir el compliment de la normativa en
matèria de residus.
· Creació d'una oficina específica especialitzada en la gestió dels expedients sancionadors relacionades amb infraccions de caire ambiental.
· Elaborar i implementar un protocol per a la detecció i posterior gestió (informació, sanció) de comportaments incívics detectats.

Agents
implicats

Serveis municipals

Valoració econòmica
CAPÍTOL
DESCRIPCIÓ
Personal Ajuntament
Capítol I

2020
71.000,00 €

2021

2022

2023

2024

2025

71.000,00 €

71.000,00 €

71.000,00 €

71.000,00 €

71.000,00 €

71.000,00 €

71.000,00 €

71.000,00 €

71.000,00 €

71.000,00 €

Capítol I-SER Personal SER
Capítol II

Serveis externs i materials

Capítol VI

Inversions directes

3.000,00 €
20.000,00 €

TOTAL
Indicadors
d'execució

94.000,00 €

· Aprovació de la revisió/ampliació del règim sancionador (Sí/No)
· Creació d'oficina de sancionament d'infraccions de caire ambiental (Sí/No)

Repercussió Efecte mig termini

Potencial de millora

Baix

Redacció dels futurs plecs de condicions dels serveis de recollida de residus amb coherència amb el contingut del
Pla Local de Residus i les accions que se'n deriven.
Eix

Eix 4. Aspectes transversals.

E4-LT3-1

Objectius relacionats

E4-LT3. Plecs de condicions dels nous serveis de recollida de residus.
Línia Treball

1

4

2

5

3

6

7

Justificació de l’actuació
L'aplicació de certes accions definides en aquest Pla implicarà la necessitat de modificar el contracte del servei de recollida de residus actualment vigent. De
cara a la redacció dels futurs plecs de condicions per a la contractació dels serveis de recollida de residus, és evident que caldrà que aquests siguin coherents
tant amb les mesures incloses en aquest Pla com en els estudis i proves pilot que s'executin al llarg del termini de vigència del mateix.

Actuacions
· Redacció dels plecs de condicions per a la futura licitació del servei 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.

Agents
implicats

Serveis Municipals.

Valoració econòmica
DESCRIPCIÓ
CAPÍTOL
Personal Ajuntament
Capítol I

2020

2021

2022

2023

4.000,00 €

2.000,00 €

20.000,00 €

10.000,00 €

24.000,00 €

12.000,00 €

2024

2025

Capítol I-SER Personal SER
Capítol II

Serveis externs i materials

Capítol VI

Inversions directes
TOTAL

Indicadors
d'execució

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

· Redacció dels plecs de condicions (Sí/No)

Repercussió Efecte mig termini

Potencial de millora

Mig

Estudi de viabilitat d'implementació de sistemes de pagament per generació en aquelles zones del municipi que
disposin d'un model de recollida amb corresponsabilització, amb especial atenció a les recollides de residus
comercials.
Eix

Eix 4. Aspectes transversals.

E4-LT4-1

Objectius relacionats

E4-LT4. Mesures de fiscalitat per fomentar la reducció de la reutilització i la recollida selectiva dels
Línia Treball residus.

--

4

2

5

--

6

7

Justificació de l’actuació
La utilització d’instruments de tipus fiscal en l’àmbit de la gestió de residus s’està plantejant cada cop més com una opció per avançar cap a millors resultats en
prevenció i en recollida selectiva, i també per garantir una adequada distribució de les càrregues associades a la gestió dels residus, a més de garantir la
necessària efectivitat recaptatòria.
Els sistemes de pagament per generació (PxG) permeten computar la generació real de residus de cada usuari (activitat econòmica, habitatge, etc.) i definir
l’import a pagar en funció de la quantitat i tipus de residus generats.
· Tant els incentius fiscals com els sistemes de PxG són aspectes que durant el procés participatiu vinculat a la redacció del Pla Local de Residus Municipals de
Rubí s'han considerat estratègicament rellevants per millorar la prevenció i separació en origen dels residus.
Actuacions
· Realització d'un estudi d'implementació del pagament per generació, que inclogui, entre d'altres, la concreció dels següents aspectes:
- Elecció del model de mesura: pagament per volum o per pes.
- Establiment de l’import: recaptació prevista, generació de residus, establiment d’una part bàsica, nombre i tipologia de fraccions a gravar, proporcionalitat
entre pagament i generació, possibles fuites, etc.
- Definició dels requeriments logístics necessaris en funció del model triat (tags, pesatge, etc.).
- Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de residus.
- Si escau, procés d’implantació: fase de participació, comunicació, seguiment i control, etc.
Agents
implicats

Serveis municipals, Servei Educatiu de Residus (SER).

Valoració econòmica
CAPÍTOL
DESCRIPCIÓ
Personal Ajuntament
Capítol I

2020
11.000,00 €

2021
11.000,00 €

2022
11.000,00 €

2023
11.000,00 €

2024

2025

11.000,00 €

11.000,00 €

Capítol I-SER Personal SER
Capítol II

Serveis externs i materials

Capítol VI

Inversions directes

12.000,00 €

TOTAL
Indicadors
d'execució

18.000,00 €

18.000,00 €

18.000,00 €

18.000,00 €

18.000,00 €

18.000,00 €

29.000,00 €

29.000,00 €

29.000,00 €

29.000,00 €

29.000,00 €

41.000,00 €

· Implementació de PxG (Sí/No)

Repercussió Efecte Immediat

Potencial de millora

Alt

Revisió de l’ordenança fiscal per ampliar les mesures que fomentin la reducció, la reutilització i la recollida selectiva
dels residus
Eix

Eix 4. Aspectes transversals.

E4-LT4-2

Objectius relacionats

E4-LT4. Mesures de fiscalitat per fomentar la reducció de la reutilització i la recollida selectiva dels
Línia Treball residus.

--

--

2

5

--

--

-

Justificació de l’actuació
· La introducció de bonificacions fiscals a la taxa d'escombraries pot contribuir a fomentar comportaments desitjables entre la ciutadania i el teixit comercial del
municipi.
· Tant els incentius fiscals com els sistemes de PxG són aspectes que durant el procés participatiu vinculat a la redacció del Pla Local de Residus Municipals de
Rubí s'han considerat estratègicament rellevants per millorar la prevenció, reutilització i separació en origen dels residus.

Actuacions
· Recerca de millores de l'ordenança fiscal de la taxa d'escombraries amb l'objectiu de revisar les bonificacions fiscals existents o crear-ne de noves per a
fomentar la reducció de residus, la reutilització i les bones pràctiques ambientals en matèria de residus.

Agents
implicats

Serveis municipals, Servei Educatiu de Residus (SER).

Valoració econòmica
CAPÍTOL
DESCRIPCIÓ
Personal Ajuntament
Capítol I

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

Capítol I-SER Personal SER
Capítol II

Serveis externs i materials

Capítol VI

Inversions directes
TOTAL

Indicadors
d'execució

2.500,00 €

0,00 €

0,00 €

2.500,00 €

0,00 €

2.500,00 €

· Nombre de bonificacions ambientals atorgades.

Repercussió Efecte mig termini

Potencial de millora

Baix

Disseny i execució d’eines orientades a millorar la transparència relativa a la prevenció, la recollida, el tractament
de residus, costos i ingressos.
Eix

Eix 4. Aspectes transversals.

E4-LT5-1

Objectius relacionats

E4-LT5. Mesures de comunicació i transparència.
Línia Treball

1

4

2

5

3

6

7

Justificació de l’actuació
Per tal de conscienciar als productors de residus, ciutadania, comerços i serveis, i facilitar la seva participació tant en matèria de prevenció com de recollida
selectiva de residus, és necessari que siguin conscients dels costos associats a la gestió dels residus, i que comprenguin que una incorrecta gestió acabarà
revertint en uns costos més elevats per a ells.
Per això és necessari avançar en l’adopció de sistemes que millorin la informació i la transparència, per exemple establint taxes municipals visibles i
independents que gravin la generació de residus. Els sistemes que s’implantin han de reflectir els costos reals de recollida i tractament, la qual cosa també s'ha
detectat com a aspecte rellevant durant el Procés de Participació vinculat a la redacció del Pla Local de Residus Municipals de Rubí.
Actuacions
· Elaboració i aprovació de la carta de serveis de residus i neteja viària.
· Mantenir actualitzada la informació a la web municipal en relació a l’evolució global de la generació i gestió dels residus en el municipi, i sobre les despeses i
ingressos associats a aquests aspectes, amb detall de totes les etapes relacionades amb la gestió dels residus: prevenció, recollida, transport, tractament,
fiscalitat, campanyes d'educació ambiental, etc.
· Realitzar campanyes informative sobre les despeses i ingressos globals relatius a la gestió dels residus i dels factors que determinen aquest cost, especialment
pel que fa a aquells aspectes sobre els quals influeix el comportament del ciutadà. Visibilització dels costos de recollida i gestió de residus als seus productors,
en especial en el cas de la ciutadania, promovent l’emissió de rebuts de recollida i o gestió de residus amb desglòs dels costos associats.

Agents
implicats

Serveis municipals, Servei Educatiu de Residus (SER).

Valoració econòmica
CAPÍTOL
DESCRIPCIÓ
Personal Ajuntament
Capítol I

2020

Capítol I-SER Personal SER
Capítol II

Serveis externs i materials

Capítol VI

Inversions directes
TOTAL

Indicadors
d'execució

2021

2022

2023

2024

2025

11.000,00 €

11.000,00 €

11.000,00 €

11.000,00 €

11.000,00 €

11.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

16.000,00 €

16.000,00 €

16.000,00 €

16.000,00 €

16.000,00 €

16.000,00 €

· Aprovació de la carta de serveis (Sí/No).
· Web actualitzada anualment (Sí/No)

Repercussió Efecte mig termini

Potencial de millora

Mig

