
 

1 

PLA LOCAL DE RESIDUS DE RUBÍ 2017-
2022 
SESSIÓ DE PARTICIPACIÓ AMB REPRESENTANTS POLÍTICS 

 

El Pla Local de Residus de Rubí 2017-2022 que s’està elaborant actualment 

constitueix el full de ruta a seguir en la prevenció, reutilització i gestió de residus 

municipals en l’horitzó dels propers 5 anys. 
 

En base als resultats de la diagnosi inicial, que constitueix una fotografia de l’estat 

actual en matèria de generació i gestió de residus a Rubí, s’han identificat una sèrie 

de punts a millorar. Per cadascun d’ells, s’han establert línies estratègiques 

d’actuació per millorar i així poder assolir l’objectiu català del 60% de residus 

recollits selectivament l’any 2020. 
 

El detall de les línies d’actuació proposades es recull en el document Diagnosi - Pla 

Local de Residus Municipals 2017-2022 que s’ha enviat a totes les persones 

convocades al taller de participació amb representants polítics. 
 

Prenent les propostes realitzades a nivell tècnic com a punt de partida i per garantir 

l’èxit de la sessió de participació, els fem arribar el present qüestionari, que ofereix 

un detall de les principals actuacions per tal que aquestes siguin validades per vostè 

(consensuadament amb el grup polític que representa, si s’escau), aportant alhora 

propostes concretes per assolir-les. 
 

Durant la sessió de participació es revisaran les aportacions de totes i cadascuna de 

les persones participants, generant un debat constructiu per definir com volem que 

sigui Rubí en matèria de residus els propers anys.   
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Prevenció del malbaratament 

alimentari. 

 

  

Treballar amb els gremis d’hostaleria per tal de 
conscienciar-los sobre el tema. 

 

Minimització d’embalatges i 

bosses d’un sòl ús. 

  
S’ha de treballar en diferents fronts amb el Mercat 
Municipal: 

 Fer campanyes educatives amb els paradistes 

 Potenciar la venda a granel 

 

Foment d’envasos retornables, 

viabilitat d’implantar un sistema 

de dipòsit, devolució i retorni a 

Rubí. 

  

 

 

Foment de la reparació i 

reutilitzacióii de productes 

(intercanvi de productes, segona 

mà...). 

  
Potenciar les accions que actualment ja es realitzen 
des de l’Ajuntament: 

 Trocalleria 

 Dimecres manetes 

 

Promoció del consum 

responsableiii (consum 

immaterialiv, ambientalització 

d’esdevenimentsv, etc.) 

  

 
Aquesta acció ja s’està portant a terme 
des de l’Ajuntament de forma 
satisfactòria en l’actualitat. 

X  

X 

X 

X 

X 
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Increment i millora de la 

recollida selectiva, a nivell 

ciutadà i comercial. 

  

 Fer campanyes educatives tant a la ciutadania 
com al sector comercial per la conscienciació 
de la recollida selectiva de les 5 fraccions. 

 Instal·lar noves eines tecnològiques que 
permetin millorar l’eficàcia dels contenidors i 
les rutes existents. 

 

Anàlisi de la viabilitat d’introduir 

un canvi de model de recollida 

selectiva. 

  

Fer un estudi sobre els possibles models de recollida 
selectiva existents i la seva viabilitat a Rubí. 

 

Anàlisi del model de recollida de 

residus municipals en polígons 

industrials, valorant la idoneïtat 

de mantenir el servei per part de 

l’Ajuntament (no obligatori). 

  

  

X 

X 

X 
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Evolució del servei de deixalleria 

cap a una visió àmplia de 

“Centre de serveis ambientals. 

  

 Formar al personal de la deixalleria per tal de 
poder donar solucions els dubtes dels usuaris. 

 Crear un centre de reutilització de productes 

 

Elaboració d’una ordenança 

municipal de residus. 

  

  

Adequació dels futurs plecs de 

condicions del servei de 

recollida amb coherència amb el 

Pla de residus. 

  

  

Revisió de l’ordenança fiscal per 

ampliar mesures que fomentin 

la reducció, reutilització i 

recollida selectiva. 

  

  

X 

X 

X 

X 
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Prevenció del malbaratament 

alimentari. 

  Diferenciar 3 eixos: 

 

1- Individual (a casa) . Hàbits de compra . 

Informar bé sobre la data de caducitat /consum 

preferent. Fe tallers de Cuina d’aprofitament 

 

2- Grans productors .diferenciar. Matèria prima 

/aliments crus (fruiteries, supermercats, 

indústries...),i aliments processats / cuinats 

(Bars, restaurants, hotels, residències, escoles, 

càtering, indústries...) 

 

3- En origen, producció agrícola: Restes de 

collita, excés de producció, pèrdues per mal 

temps. Evitar que vagin a abocador. 

 

Afegir la redacció i aplicació d’una Pla Local de 

prevenció de residus i una campanya 

permanent per prevenir el malbaratament 

alimentari 

 

1. Repensar campanyes 2x1 en 

productes alimentaris frescos 

(peribles), per evitar compres 

innecessàries o per donar 

sortida a excedents. 

 

2. Excedent de matèria prima 

pot servir per fer compost, 

menjar animals de granja 

evitar llençar processats, donar 

a entitats, famílies necessitades 

 

3. Fruita o verdura amb mal 

aspecte però apte per al 

consum humà, serveix per fer 

sucs o melmelades 

Minimització d’embalatges i 

bosses d’un sòl ús. 

  D’acord amb minimitzar embalatges, però no 

barrejar-ho amb les bosses d’un sol ús (dues 

campanyes) 

 

El tema de les bosses de plàstic és prou 

important com per tractar-ho separat. s’han de 

prohibir, substituir per bosses reutilitzables. 

 

Veure pdf adjunt de l’AUP (pàgina 3). Hi ha 

exemples de pobles on s’han prohibit les 

bosses de plàstic. Cal anar en aquesta direcció.  
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Minimització d’embalatges és clau: safates 

porexpan, etc. El Mercat pot ser un bon lloc 

d’inici, i es pot estendre a altres botigues de la 

ciutat. Cobrar per qui demani safata (i destinar 

la diferència a projecte d’educació ambiental, 

per exemple), i fer campanyes per explicar les 

conseqüències de l’ús de les safates, etc. 

 

Foment d’envasos retornables, 

viabilitat d’implantar un sistema 

de dipòsit, devolució i retorni a 

Rubí. 

  Obligatori en actes públics (Ple, festa major, 

festes de barri, celebracions diverses amb 

participació de l’Ajuntament) gots plàstic 

reutilitzable / vaixella compostable SDDR als 

locals de les Associacions de Veïns, centres 

cívics, locals municipals amb vending (escoles i 

Instituts, camps futbol) 

 

Implicar grans superfícies que 

operen a Rubí 

 

 

Foment de la reparació i 

reutilitzacióii de productes 

(intercanvi de productes, segona 

mà...). 

  Ampliar el projecte  «dimecres manetes», i 

deslocalitzar-lo establir un dia al mes per 

mercat d’intercanvi de productes de segona mà 

(es pot fer coincidir la data amb el mercat 

ecològic i una ubicació pròxima) 

 

Substituir l’actual sistema de recollida de 

mobles i trastos vells, que es realitza amb 

camió trituradora, per reaprofitar els que 

estiguin en bon estat Veure pdf adjunt de l’AUP 

(pàgina 5, proposta d). 

 

 

Promoció del consum 

responsableiii (consum 

immaterialiv, ambientalització 

d’esdevenimentsv, etc.) 

  L’AUP vam negociar la redacció d’un protocol de 

festes sostenibles amb el projecte Rubí Brilla. 

Estem a l’espera de que se’ns presenti i 

sobretot de que s’implementi. 
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Increment i millora de la 

recollida selectiva, a nivell 

ciutadà i comercial. 

 

 

 

 

 Prioritzar la recollida selectiva dels materials 

reciclables dels residus municipals en el model 

de recollida que apliquem a la ciutat. 

 

Establir un circuit de recollida selectiva Porta a 

Porta de cinc fraccions (FORM, envasos 

lleugers, paper i cartró, vidre i resta) per a tots 

els grans productors de residus de la ciutat 

(bars, restaurants, fruiteries, carnisseries, 

peixateries, etc.), amb la possibilitat d’aplicar-hi 

un pagament per generació. 

 

Revisar i potenciar el servei de deixalleria 

municipal, ampliar-lo amb una segona 

instal·lació fixa i optar per la seva 

municipalització. 

 

Revisar i potenciar el servei de recollida de 

mobles i altres voluminosos. 

 

Establir un servei de recollida selectiva Porta a  

Porta de restes vegetals a les urbanitzacions i a 

la zones residencials de baixa densitat. 

 

Eliminar els punts de recollida on només hi ha 

contenidor d’orgànica i resta (en tots els punts 

han d’estar totes les fraccions) 

Actualment, és una evidència 

que el model de recollida 

aplicat, basat en la distribució 

majoritària de grans contenidors 

arreu de la ciutat, amb una 

proporció notablement superior 

de contenidors de la fracció 

resta (tot barrejat), i amb àrees 

de selectiva que no tenen els 

contenidors de les cinc fraccions 

bàsiques, contribueix a què els 

ciutadans, les activitats i els 

grans productors participin de 

forma escassa en la recollida 

selectiva. Cal canviar 

urgentment i de forma radical 

aquest plantejament erroni 

promogut per l’Ajuntament: no 

es tracta de donar molt volum 

de fracció resta per treure 

brossa dels carrers, es tracta 

que posem en pràctica un 

sistema que ens faci fer l’esforç 

de posar cada cosa al seu lloc. 

Una mesura seria la integració 

progressiva del model de 

recollida selectiva Porta a Porta. 



 

5 

 

Fomentar l’ús de compostadors casolans i 

establir punts de compostatge col·lectiu (mini 

plantes de compostatge) 

Però també podria pensar-se, si 

més no a curt termini i en els 

llocs on no es faci el Porta a 

Porta d’entrada, en garantir que 

tota bateria de contenidors al 

carrer tingui contenidors per a 

les cinc fraccions (FORM, 

envasos lleugers, paper i cartró, 

vidre i resta), i en minvar la 

presència de contenidors de 

resta de forma simultània a 

l’increment dels contenidors de 

les fraccions reciclables. Com 

també es podria optar per 

contenidors més petits i sense 

tantes facilitats per obrir les 

tapes de forma sencera, per 

minvar les entrades de residus 

que “contaminen” les fraccions 

recuperables. 

 

Pel que fa al circuit de grans 

productors, aquesta seria una 

mesura estratègica i de ràpida 

aplicació, atès que coneixem 

quins són els grans generadors 

de la ciutat i amb una bona 

campanya i un seguiment 

continuat per part de 

l’Ajuntament podríem recuperar 

una gran quantitat de brossa 

que ara per ara es perd de 

forma barrejada. Fixem-nos 

només amb una dada: dels més 

de 120 grans productors 

d’orgànica als que es feia el 
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servei de recollida anys enrere, 

amb prou feines es mantenen 

uns 40 establiments 

actualment. El nou circuit de 

grans productors hauria de ser 

d’obligat compliment per a 

aquests establiments, en cas de 

negativa dels establiments 

s’haurien de buscar el seu 

gestor de residus particular. 

Caldria vincular aquesta mesura 

amb la nova ordenança 

reguladora dels residus 

municipals i amb l’ordenança 

fiscal que regula la taxa de 

gestió de residus municipals. I 

s’hauria d’analitzar la 

possibilitat d’aplicar un sistema 

de pagament per generació, per 

ajustar encara més el cost que 

ha d’assumir cada gran 

productor. 

Anàlisi de la viabilitat 

d’introduir un canvi de model 

de recollida selectiva. 

   

Incorporar la recollida selectiva Porta a Porta 

de forma progressiva arreu de la ciutat, 

començant per zones residencials com el 

centre, la Plana del Castell, Ca n’Alzamora, Sant 

Jordi Park o Can Rosés, entre d’altres. 

 

Aquesta línia estratègica hauria 

de tenir la màxima prioritat, no 

es pot bastir un Pla Local de 

Residus sense fer una reflexió 

profunda inicial sobre el model 

actual de recollida selectiva, que 

s’ha demostrat totalment 

inoperatiu, ineficaç i ineficient 

per assolir uns indicadors de 

reciclatge mínimament decents 

(estem per sota del 30% de 

recollida selectiva bruta). Tot el 

que es faci en relació a la part 

del Pla Local de Residus que té 
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a veure amb el reciclatge ha 

d’estar condicionat a aquesta 

anàlisi prèvia sobre el model. De 

fet, aquesta anàlisi és una 

premissa indispensable per a la 

línia estratègica anterior 

“Increment i millora de la 

recollida selectiva, a nivell 

ciutadà i comercial”. 

Anàlisi del model de recollida 

de residus municipals en 

polígons industrials, valorant 

la idoneïtat de mantenir el 

servei per part de 

l’Ajuntament (no obligatori). 

   

 

La gestió dels residus industrials 

és una obligació dels seus 

productors. Tenint en compte 

això, seria preferible que les 

empreses industrials es 

gestionessin totes les seves 

deixalles, incloses aquelles que 

poguessin ser assimilables a 

residus municipals i que són les 

úniques que es poden recollir i 

gestionar des d’un servei 

municipal. No té sentit que 

mantinguem circuits tan llargs 

de recollida per arribar a tots els 

polígons i els seus carrers, amb 

el risc evident que a dins dels 

contenidors aquestes empreses 

o qualsevol persona hi pugui 

llençar el que li plagui, sigui o no 

un residu municipal. Per tant, es 

proposaria l’eliminació d’aquest 

servei als polígons industrials, a 

excepció dels grans bars i 

restaurants que hi ha, els quals 

s’integrarien dins del nou circuit 

de recollida selectiva Porta a 

Porta de grans productors de 
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residus municipals. L’eliminació 

d’aquest servei també 

comportaria donar de baixa a 

les activitats industrials del 

padró de la taxa de gestió de 

residus municipals, i el no 

cobrament de les taxes que ara 

paguen. 
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Evolució del servei de 

deixalleria cap a una visió 

àmplia de “Centre de serveis 

ambientals. 

  Revisar a fons el funcionament, la gestió i els 

resultats ambientals i econòmics del servei de 

deixalleria municipal, i optar per la seva 

municipalització en el moment en què finalitzi 

l’adjudicació actual.  

 

Gestió directa i en una ubicació més adient 

promoció i publicitat del carnet + Centre 

Especial de Treball + construir una segona 

deixalleria (propostes c i d, pàgines 4-5 del pdf 

AUP) 

 

 

Potenciar la reutilització de mobles i estris vells 

recollits a la deixalleria municipal mitjançant 

l’impuls d’un projecte d’integració social. 

 

Replantejar el servei de deixalleria mòbil atesa 

la seva baixa eficàcia actual. 

 

Dotar la ciutat d’una segona deixalleria 

municipal fixa, situada a cap a la Zona Nord. 

 

 

Cal potenciar la funció de la 

deixalleria com a centre de 

reutilització, aspecte actualment 

residual o absent a la deixalleria 

de Cova Solera. Dins de les 

estratègies públiques en relació 

als residus, la reutilització és 

prioritària davant del reciclatge, 

per tant cal dotar la gestió de la 

deixalleria de les eines i dels 

recursos adients per maximitzar 

la reutilització dels residus que 

hi entren, en especial dels 

mobles i els estris vells. 

 

Pel que fa al servei de 

deixalleria mòbil, volent arribar a 

molts llocs segurament no 

s’optimitza la seva utilització. Hi 

ha masses horaris que no són 

adients, i ubicacions poc 

apropiades. Cal fer una anàlisi a 

fons d’aquest servei, que ben 

dissenyat podria ser un molt bon 

complement del servei de 

deixalleria municipal fixa. 

 

Finalment, cal considerar que la 

deixalleria de Cova Solera resta 

massa allunyada de sectors 

residencials importants de Rubí, 

com la Zona Nord, la Serreta, Ca 

n’Oriol o Can Rosés, entre 
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d’altres. Caldria valorar 

fermament l’opció d’equipar la 

ciutat amb una segona 

deixalleria, a l’entorn de la Zona 

Nord per exemple. 

Elaboració d’una ordenança 

municipal de residus. 

   És una mesura bàsica, ens cal 

dotar-nos d’una normativa 

municipal que reguli de forma 

exhaustiva tota la gestió dels 

residus municipals, i que ens 

doti d’elements per controlar i 

corregir conductes no 

apropiades per part de persones 

i d’activitats. 

Adequació dels futurs plecs 

de condicions del servei de 

recollida amb coherència 

amb el Pla de residus. 

  La incorporació de clàusules socials que 

obliguin a l’empresa concessionària a destinar 

certes tasques a empreses que treballen amb 

persones amb diversitat funcional, en risc 

d’exclusió social, etc. 

Per començar, no es pot licitar el 

servei actual de recollida de 

residus municipals, ni tancar per 

tant el corresponent plec de 

condicions tècniques, sense 

haver elaborat i aprovat el Pla 

Local de Residus ni sense haver 

definit quin model de gestió de 

residus municipals s’ha 

d’aplicar.  Aquesta mesura, per 

tant, ha de començar aplicant-

se al procediment de 

contractació actual. 

Revisió de l’ordenança fiscal 

per ampliar mesures que 

fomentin la reducció, 

reutilització i recollida 

selectiva. 

   

Incorporar el sistema de pagament per 

generació als grans productors de residus 

municipals (bars, restaurants, fruiteries, etc.).  

 

Revisar les bonificacions ambientals de la taxa 

de gestió de residus municipals, tant a nivell 

domèstic com comercial, per tal que 

esdevinguin instruments reals per fomentar 

S’ha de revisar a fons aquesta 

ordenança fiscal. Entre d’altres 

qüestions, s’ha de deixar clar 

que els establiments comercials 

s’hauran d’ajustar al model de 

recollida selectiva que plantegi 

l’Ajuntament, i que el que no 

vulgui participar-hi que es 

busqui un gestor privat, tal i com 
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una millora generalitzada de la participació en 

la recollida selectiva. 

estableix la legislació de residus 

vigent. També s’ha d’eliminar la 

generalització actual de 

bonificar la taxa de residus a 

nivell comercial fins al 50%, 

amb independència del nivell de 

participació en la recollida 

selectiva de cada establiment. 

S’han d’establir mesures per 

personalitzar la recollida 

selectiva als establiments 

comercials, i a partir d’aquí 

plantejar possibles bonificacions 

per aquells establiments que 

siguin modèlics i que ens 

aportin la major part de la seva 

brossa de forma segregada. En 

tot cas, però, cal establir unes 

tarifes que siguin ajustades al 

tipus d’activitat i a la tipologia 

de deixalles que generin. 
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ALTRES CONSIDERACIONS/PROPOSTES: 

Veure pdf AUP i el pla de treball: http://www.auprubi.cat/wp-content/uploads/2015/04/PT-AUP_v06-05-2015.pdf (residus secció 3.3.7 ELS 

RESIDUS, pàgina 116). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.auprubi.cat/wp-content/uploads/2015/04/PT-AUP_v06-05-2015.pdf
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i
 
Sistema de dipòsit, devolució i retorn: model de gestió, generalment pels envasos, en què l’envasador implanta un sistema per recuperar físicament del mercat els envasos per a una 

posterior reutilització (SDDR reut) o valorització material (SDDR vm). Per garantir aquest retorn, l’envasador cobra un import en concepte de dipòsit al client, import que és retornat en el 

moment de fer efectiva la devolució de l’envàs. Aquest procés es produeix en tota la cadena de distribució i comercialització, fins al consumidor final. 

 
ii
 

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

 
iii
 

Consum responsable: aquell que es realitza en el marc d'un canvi d'actitud respecte el consum massiu i sense reflexió, és a dir, una adquisició de béns més ètica, sota necessitats reals i 

no induïdes per la influència excessiva de la publicitat. En el marc de la prevenció, un consum de béns generador de menys residus. 

 
iv
 

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

 
v
 

Ambientalització d’esdeveniments: incorporació de criteris ambientals en l’organització i celebració d’esdeveniments. 

 




