Pla Local de Residus 2017-2022
DIAGNOSI
Jornada de Participació
TÈCNICS MUNICIPALS
24 de març de 2017

Participació ciutadana – Pla Local de Residus 2017-2022

Objectius de la sessió
• Validar les línies estratègiques d’acció
plantejades al Pla Local de Residus Municipals.
• Aportar accions concretes a desenvolupar a
Rubí en l’horitzó 2017-2022 per acomplir els
objectius previstos fixats a nivell català.
• Identificar les accions que es consideren
prioritàries per a millorar l’actual situació a Rubí.
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Cronograma de la sessió
1. Benvinguda (5’)
2. Context del Pla Local de Residus (15’)

3. Divisió en grups i selecció d’un/a portaveu de grup
• Reflexions i aportacions individuals al document individual (10’)
• Debat i síntesi d’aportacions a la graella grupal (60’)

4. Plenari de presentació dels resultats (25’)
5. Tancament de la sessió (5’)
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PRESENTACIÓ DEL PLA LOCAL DE
RESIDUS MUNICIPALS DE RUBÍ 20172022:
DIAGNOSI
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OBJECTIU DEL PLA
Crear un FULL DE RUTA que defineixi el camí a seguir en la prevenció, la
reutilització i la gestió dels residus municipals durant els propers 5 anys.

DEFINICIÓ LÍNIES
ESTRATÈGIQUES

FOTOGRAFIA
ESTAT ACTUAL

ANÀLISI
HISTÒRIC
RESIDUS
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LA NOSTRA BOSSA DE RESIDUS
% recollida per fraccions 2015

Bossa tipus Rubí 2013

Matèria orgànica
Matèria orgànica

9%

24%
32%

Vidre

5%
2%
2%

Envasos
6%

Volum.
Fracció Vegetal

7%
9%

4%
10%

8%

Tèxtil
Altres

FORM + P/C + VID + ELL = 59%

Vidre
3%
4%
3%

P/C

Paper i cartró
Envasos
Volum.
Fracció vegetal

72%

Tèxtil
Altres residus
deixall.

FORM + P/C + VID + ELL = 19%

El 40% del que es llença al contenidor de la resta podria
ésser fàcilment reciclat
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QUINS RESIDUS APROFITEM?
72%

Si recicléssim els
residus correctament
només un 24% dels
residus es llençaria a la
resta.

32%
24%
17%

10%

9%
4%

8%
3%

9%
3%

9%

L’any passat el 72%
dels residus es van
llençar al contenidor
de la resta.
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EVOLUCIÓ EN LA GENERACIÓ DE RESIDUS
Rubí està a la cua del
reciclatge a la comarca
amb un 28% de recollida
selectiva.
Matadepera és la
població que més
selecciona amb més del
90% de residus triats.

Cal augmentar un
32% la Recollida
Selectiva per arribar
a l’objectiu català per
l’any 2020.

Segons estudi 2016, al nucli urbà la
recollida selectiva és del 32,9%,
mentre que a les urbanitzacions és del
20,2%.
Març 2017
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EVOLUCIÓ EN LA GENERACIÓ DE RESIDUS
Reducció de tones recollides 2009 2015
Evolució de la recollida, Tn
3.500
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-15%
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-63%
-33%
-32%
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0

2008

2009

2010

2011
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2013

2014

2015

2.955,60

3.277,12

3.248,44

3.253,16

3.039,77

2.974,23

2.987,29

2.770,20

PAPER-CARTRÓ 2.627,26

2.863,82

2.098,26

1.674,54

1.289,07

1.067,09

1.121,45

1.048,61

ENVASOS
LLEUGERS

771,05

1.363,69

988,29

925,51

912,57

908,26

915,72

925,70

1.329,50

1.448,77

1.130,09

1.074,62

1.057,21

983,41

1.013,41

971,70

Orgànica

VIDRE
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40%

20%
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un 17’7% d’impropis
en selecció de la
fracció orgànica.
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CONTENIDORS AL CARRER
Tipus d'àrea d'aportació

29%

71%
Vidre + Paper Cartró + Envaos + FORM + Resta
Resta + FORM

507 àrees d’aportació, cadascuna de les quals dóna servei de mitjana a unes 147
persones.
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SERVEIS DE DEIXALLERIA

DEIXALLERIA DE COVA
SOLERA

•

Aportació de residus de gran
volum, de característiques
tòxiques, o que no tenen cabuda
als contenidors del carrer.

•

El seu ús habitual pot comportar
bonificacions

DEIXALLERIA
MÒBIL

Recollida de residus
especials i altres residus
singulars de petit volum
75 punts de parada:
· 43 nucli urbà (50’)
· 32 urbanitzacions (20‘)

DEIXALLERIA MERCAT
MUNICIPAL

Aportació de residus especials de
petites dimensions: oli de cuina,
cartutxos i tòners d’impressores,
roba,
calçat,
fluorescents,
làmpades i piles
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SERVEIS DE RECOLLIDA CONCERTADA

▶

Recollida de mobles i trastos vells

Nucli Urbà

Urbanitzacions

3 cops/setmana

1 cop/setmana

Recollida de restes d’esporga

1 cop/setmana

% trucades al Telèfon Verd

70%
60%
50%
40%
30%

 Serveis Gratuïts
 Al portal de casa
 Gestionats a través del Telèfon
Verd 900 130 130 / 936 999 801

20%
10%
0%
2008

2009

2010

2011

MOBLES

2012

2013

2014

2015

ESPORGA
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ALTRES SERVEIS DE RECOLLIDES
SELECTIVES

Tones
(2015)

A contenidors del carrer de Humana i Solidança, a
entitats benèfiques o a deixalleries

177

A escoles, instituts, dependències municipals o a
deixalleries

24,6

A comerços, entitats, dependències municipals o a
deixalleries

3,13

A ferreteries o a deixalleries

1,72

Març 2017
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COMPOSTATGE CASOLÀ

▶

Estalvi energètic i econòmic 
Menor freqüència de recollida

370
Nombre de compostadors

354
341

350

343

341

334

Transformació d’un residu en un
recurs

330
310

306

306

29,23 Tn CO2 eq estalviades el
2015

290
270
250
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

•

Manteniment anual del nombre de llars amb
compostador
Bonificació i seguiment

•

5 centres educatius
educativa.

implantació com a eina
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INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I EDUCACIÓ
AMBIENTAL
quantitat de campanyes executades regularment a través

Gran
nombre d’accions entre el 2008 i el 2015.

REUTILITZACIÓ I PREPARACIÓ
PER LA REUTILITZACIÓ

PREVENCIÓ DE RESIDUS I
CONSUM RESPONABLE
Setman
a
Europea

Grans
accions
al carrer

d’un gran

SELECCIÓ DE RESIDUS

Xarxes
socials

Distribució
contenidors

Visites

Eco Tallers
Obres
Teatre
Cursos

Compostatg
e
Dossiers

La
Trocalleria

Dimecres
Manetes

Exposicions

Concursos

Jocs
Formació

Guies

Mailings
Opuscles

Xerrades
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AVALUACIÓ DE COSTOS AMBIENTALS
EMISSIONS EQUIVALENTS DE CO2 ASSOCIADES A LA RECOLLIDA I GESTIÓ
DELS RESIDUS DE VIDRE, FORM, PAPER-CARTRÓ, ENVASOS LLEUGERS I
RESTA
CO2 eq / tona de residu
Recollida i
Fracció
transport
Vidre
23,02
Envasos
103,85
Paper
52,13
FORM
40,66
Resta
12,44

Plantes de
recuperació

Plantes de
tractament

TOTAL

7,48

-

3 0 ,5

16,23

-

1 2 0 ,1

4,29
-

352,21

5 6 ,4
3 9 2 ,9

-

612,27

6 2 4 ,7

Diferència significativa entre les emissions generades pels residus no recollits
selectivament (Resta) i les de les fraccions selectives
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AVALUACIÓ DE COSTOS ECONÒMICS

Març 2017
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AVALUACIÓ DE COSTOS ECONÒMICS
Recollida
Tractament

Fracció

Tones

Despeses, €

Distribució
%

SIG’s i Cànon

Recollida

Tractament

Ingressos, €
Totals

SIG i venda

Cànon

Balanç de costos, €
Totals

Totals

Per tona

Vidre
Paper-cartró

971,7
1.048,6

3,2%
3,5%

126.788,18
296.312,75

0,00
0,00

126.788,18
296.312,75

53.227,44
84.287,53

0,00
0,00

53.227,44
84.287,53

73.560,74
212.025,22

7 5 ,7 0
2 0 2 ,2 0

Envasos
Orgànica

925,7
2.770,2

3,1%
9,2%

200.353,32
408.324,64

0,00
223.284,38

200.353,32
631.609,02

230.404,46
0,00

0,00
84.755,97

230.404,46
84.755,97

-30.051,14
546.853,05

-3 2 ,4 6
1 9 7 ,4 1

Esporga
Voluminosos

596,5
1.373,6

2,0%
4,6%

43.480,49
172.773,01

12.755,96
129.090,37

56.236,45
301.863,38

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

56.236,45
301.863,38

9 4 ,2 8
2 1 9 ,7 5

774,1
21.708,7

2,6%
72,0%

217.707,88
1.989.052,32

3.220,36
1.490.125,16

220.928,24
3.479.177,48

7.500,93
0,00

0,00
0,00

7.500,93
0,00

213.427,31
3.479.177,48

2 7 5 ,7 2
1 6 0 ,2 7

3 0 .1 6 9 ,1 0

1 0 0 ,0 %

3 .4 5 4 .7 9 2 ,5 9 1 .8 5 8 .4 7 6 ,2 3

5 .3 1 3 .2 6 8 ,8 2

3 7 5 .4 2 0 ,3 6

8 4 .7 5 5 ,9 7

4 6 0 .1 7 6 ,3 3

4 .8 5 3 .0 9 2 ,4 9

1 6 0 ,8 6

Altres
Resta
Totals

65,11 €/hab_any
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LA NOSTRA PARTICIPACIÓ ÉS IMPORTANT
Recollida Rubí 2015

Objectiu Rubí 2022
Matèria orgànica

9%

P/C

3%
4%
3%

24%
32%

Envasos

5%
2%
2%

Volum.

6%

Fracció Vegetal

7%
72%

Vidre

9%

4%
10%

Tèxtil

8%

Altres

Com podem generar menys residus?
Com podem arribar a l’objectiu del 60% de les recollides
selectives?
Març 2017
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PROPOSTES DE LÍNIES D‘ACCIÓ 2017 - 2022

EIXOS ESTRATÈGICS:
EIX 1. PREVENCIÓ DE RESIDUS I CONSUM RESPONSABLE
EIX 2. REUTILITZACIÓ I PREPARACIÓ PER A LA REUTILITZACIÓ
EIX 3. GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS I RECICLATGE
EIX 4. ASPECTES TRANSVERSALS

Març 2017
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PROPOSTES DE LÍNIES D‘ACCIÓ 2017 - 2022

EIXOS ESTRATÈGICS:
EIX 1. PREVENCIÓ DE RESIDUS I CONSUM RESPONSABLE
E1.1. Prevenció del malbaratament alimentari.
E1.2. Promoció de l’ús responsable del paper.
E1.3. Foment de la minimització d’embalatges en el consum.
E1.4. Foment de la minimització de les bosses d’un sol ús.
E1.5. Foment del consum immaterial.
E1.6. Foment de l’ús d’envasos retornables entre els comerços locals.
E1.7 Estudi de la viabilitat d’implantar un sistema de dipòsit, devolució i retorn (SDDR) a Rubí.
E1.8 Ambientalització d’esdeveniments i festes populars.
E1.9. Promoció de consum responsable.
E1.10. Foment de circuits de gestió de residus per tal d’evitar que aquests arribin, de manera no
controlada, al medi.
E1.11. Foment de l’economia circular en el sector industrial.
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DIAGNOSI - Pla Local de Residus 2017-2022
▶

PROPOSTES DE LÍNIES D‘ACCIÓ 2017 - 2022

EIXOS ESTRATÈGICS:
EIX 2. REUTILITZACIÓ I PREPARACIÓ PER A LA REUTILITZACIÓ
E2.1. Promoció de la reutilització a través de la segona mà i l’intercanvi de productes.
E2.2. Foment de la cultura de la reparació de productes.
E2.3. Creació d’un circuit reglat de reutilització de voluminosos i RAEEs.
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PROPOSTES DE LÍNIES D‘ACCIÓ 2017 - 2022

EIXOS ESTRATÈGICS:
EIX 3. GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS I RECICLATGE
E3.1. Promoció de l’hàbit, entre la ciutadania, de la correcta separació en origen dels residus.
E.3.2. Potenciació de les recollides selectives dels residus generats en el sector comercial en
general i, en especial, en el Mercat Municipal.
E.3.3. Promoció de la reducció de productes impropis dins de cada fracció de residus recollida
selectivament.

E.3.4. Realització d’un estudi de viabilitat i, si s’escau, introducció de canvi de model de recollida en
algunes zones del municipi.
E.3.5. Estudi del model de recollida, dels residus assimilables a municipals, en el polígons
industrials.
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PROPOSTES DE LÍNIES D‘ACCIÓ 2017 - 2022

EIXOS ESTRATÈGICS:
EIX 4. ASPECTES TRANSVERSALS
E.4.1. Evolució del servei de deixalleria actual cap a una visió més àmplia de “Centre de Serveis
Mediambientals”.
E.4.2. Creació d’una ordenança municipal de residus.
E.4.3. Elaboració de nous plecs de condicions per al control dels nous serveis de recollida de
residus amb coherència amb el contingut final del Pla Local de Residus i dels resultats dels estudis
que s’hagin realitzat com a conseqüència d’aquest pla.
E.4.4. Revisió de l’ordenança fiscal per ampliar les mesures que fomentin la reducció, la reutilització
i la recollida selectiva dels residus.

Març 2017

Resultats de la dinàmica
de treball

Com podem assolir l’objectiu 2020?

Participació – Pla Local de Residus 2017-2022

Metodologia
Debat en grups formats en funció de la targeta lliurada a l’entrada:
1. Reflexió individual prèvia (10’) – material de suport DIN A-4.
2. Posada en comú de les opinions i propostes de cada grup i incorporació
de les mateixes a la graella (60’) – pòster DIN A-2:

· Validació de les línies estratègiques proposades (sí/no)
· Incorporació de propostes concretes d’acció per assolir-les
· Selecció de 3 accions considerades prioritàries (1 acció per tarja)
· Selecció d’una persona del grup com a portaveu
3. Presentació en plenari de les 3 accions considerades prioritàries i
incorporació de les mateixes al mural de destacats (25’) – pòster DIN A-0.
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Materials
• Graella DIN A-4 (individual)
• Pòsters DIN A-2 amb el detall d’eixos i línies estratègiques (1 per
grup)

• Targetons de color groc (3 per grup)
• Mural DIN A-0 d’accions destacades
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A continuació es presenten les aportacions fetes pels quatre grups de
treball en un format de fitxa.
En cada fitxa s’indica:
• l’eix i la línia estratègica al qual fan referència les aportacions,
• la validació de grup en relació a la línia estratègica:
Cercle de color verd: es considera adient la línia estratègica.
En aquest cas, tots els grups van donar el seu vist-i-plau a totes
les línies estratègiques.
Cercle de color vermell: no es considera adient la línia estratègica.
Cap grup va arribar de forma consensuada a considerar que una
línia no era adequada.
Estrella: indica les línies estratègiques que els grups van
considerar destacades i prioritàries.
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Eix 1. Prevenció de residus i consum
responsable – Eix 2. Reutilització i
preparació per a la reutilització

Eix 3. Gestió de residus municipals i
reciclatge
Eix 4. Aspectes transversals
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Prevenció del malbaratament alimentari.
Validació
Actuacions concretes:
• Vist que el % més elevat és domèstic prendre accions de prevenció amb el sector alimentació i
comerç.
• Promoure incentius i bonificacions a la venda a granel.
• Establir un conveni a 3 bandes (Ajuntament, supermercats i entitats) per tal d’aprofitar productes
amb caducitat propera.
• Incentivar al sector de la restauració a emprendre mesures com ara: mig menú, racions
personalitzades i facilitar que el client es pugui endur el menjar sobrer.
• Establir acords amb supermercats, restaurants i establiments d’alimentació perquè no llencin el
menjar i es porti a menjadors socials o entitats.
• Realitzar tallers de cuina d’aprofitament.
• Realitzar accions de sensibilització de cara al consumidor.
• Incentivar als comerços que facin educació en matèria de malbaratament amb els seus clients.
Incentivar les accions amb reducció de taxes o bonificacions.
• Visibilitzar els receptaris que l’Ajuntament ja disposa a la seva web.

Eix 1. Prevenció de residus i consum responsable
Eix 2. Reutilització i preparació per a la reutilització
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Minimització d’embalatges i bosses d’un sòl ús.
Validació
Actuacions concretes:
• Conscienciar la ciutadania per tal que esculli alternatives existents més sostenibles.
• Incorporar-ho a l’ordenança, que estigui regulat per a les empreses i indústries. Promoure
incentius/bonificacions per als consumidors.
• Incentivar als establiments que facin reducció d’envasos i/o reciclatge.
• Establir una figura de control del seguiment del cobrament de la bossa de plàstic.
• Facilitar embalatge sostenible.
• Fomentar l’ús de “tupper” al mercat municipal i altres comerços, amb descomptes als usuaris i
bonificacions als comerços.
• Fer “Rubí lliure de bosses”.

Eix 1. Prevenció de residus i consum responsable
Eix 2. Reutilització i preparació per a la reutilització
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Foment d’envasos retornables, viabilitat d’implantar un sistema de
dipòsit, devolució i retorn a Rubí.
Validació
Actuacions concretes:
•
•
•
•
•
•
•

Realitzar proves pilot en punts que es considerin òptims: mercat municipal, supermercats, etc.
Recuperar antigues estructures.
Promoure la legislació en aquest aspecte.
Bonificar les accions proactives.
Establir un mecanisme que permeti el retorn de les llaunes i es bonifiqui l’acció.
Disposar de gots per endur-se’n en les festes.
Crear punts de recollida d’envasos o aprofitar les deixalleries perquè retornin els envasos a canvi
d’una bonificació econòmica.

Eix 1. Prevenció de residus i consum responsable
Eix 2. Reutilització i preparació per a la reutilització
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Foment de la reparació i reutilització de productes (intercanvi de
productes, segona mà...).
Validació
Actuacions concretes:
• Crear una App (tipus wallapop).
• Facilitar una nau municipal on es faci formació/ocupació entorn la reparació i reutilització. Facilitar
que en aquest espai s’ofereixin serveis de reparació i hi hagi l’opció de compra/venda de segon
mà.
• Compartir recursos entre entitats.
• Realitzar campanyes de sensibilització, sobretot a les escoles per promoure un canvi de cultura.
• Fomentar les accions de “dimecres manetes” i de “no lo tiro, lo regalo”.
• Promoure l’economia circular.
• Fomentar els establiments, mercats i fires que promoguin l’intercanvi amb garantia.
• Ampliar el servei de “dimecres manetes”.
• Promoure una trocalleria a nivell de treballadors.

Eix 1. Prevenció de residus i consum responsable
Eix 2. Reutilització i preparació per a la reutilització

Participació – Pla Local de Residus 2017-2022
Promoció del consum responsable (consum immaterial,
ambientalització d’esdeveniments , etc.).
Validació
Actuacions concretes:
• Accions de sensibilització a les empreses.
• Fer pedagogia a través de les accions promogudes des de l’Ajuntament, per exemple: tenir un kit
autoconsum per festes, “sense paper a l’Ajuntament”, etc.
• Fomentar la vaixella reutilitzable.
• Realitzar campanyes de sensibilització per promoure el consum responsable.
• Potenciar el consum responsable en festes que organitzi el propi Ajuntament i les que s’organitzin
des de les entitats.
• Potenciar la coordinació amb les escoles verdes.

Eix 1. Prevenció de residus i consum responsable
Eix 2. Reutilització i preparació per a la reutilització

Participació – Pla Local de Residus 2017-2022

Eix 1. Prevenció de residus i consum
responsable – Eix 2. Reutilització i
preparació per a la reutilització

Eix 3. Gestió de residus municipals i
reciclatge
Eix 4. Aspectes transversals

Participació – Pla Local de Residus 2017-2022

Increment i millora de la recollida selectiva, a nivell ciutadà i comercial.
Validació
Actuacions concretes:
• Millorar el servei de recollida: arribar al 100% de punts de recollida amb les 5 fraccions, ajustar la
mida dels contenidors al % de recollida de cada fracció i millorar el seu sistema d’obertura.
• Traslladar al ciutadà la informació sobre el cost de cada tipus de fracció, proposta sobre l’estalvi.
• Incrementar el control. Establir la figura d’inspectors de contenidors.
• Promoure beneficis fiscals a la ciutadania.
• Realitzar una campanya adreçada a comerços.
• Premiar als barris que més reciclen.
• Identificació dels usuaris (pèrdua de l’anonimat de la brossa) incentivant la reducció de la taxa a
aquells que reciclen.

Eix 3. Gestió de residus municipals i reciclatge

Participació – Pla Local de Residus 2017-2022
Anàlisi de la viabilitat d’introduir un canvi de model de recollida
selectiva.
Validació
Actuacions concretes:
•
•
•
•
•

Fer una anàlisi amb els recursos interns del porta a porta, sobretot a les urbanitzacions.
Implantar el porta a porta a les urbanitzacions.
Realitzar un estudi per adaptar els models d’èxit al municipi.
Realitzar un estudi de la realitat específica de Rubí.
Foment del porta a porta.

Eix 3. Gestió de residus municipals i reciclatge

Participació – Pla Local de Residus 2017-2022
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).
Validació
Actuacions concretes:
• Realitzar un anàlisi econòmic per part dels recursos interns.
• L’Ajuntament ha d’establir un control però no ha de tenir la responsabilitat de la gestió, aquest
seria un tema que pertocaria a l’empresa o Generalitat.
• Implantar el porta a porta a les indústries, per tal d’eliminar la bossa única.

Eix 3. Gestió de residus municipals i reciclatge

Participació – Pla Local de Residus 2017-2022

Eix 1. Prevenció de residus i consum
responsable – Eix 2. Reutilització i
preparació per a la reutilització

Eix 3. Gestió de residus municipals i
reciclatge
Eix 4. Aspectes transversals

Participació – Pla Local de Residus 2017-2022
Evolució del servei de deixalleria cap a una visió àmplia de “Centre de
serveis ambientals”.
Validació
Actuacions concretes:
• Informatització del servei de deixalleries mòbils.
• Facilitar una nau municipal amb funcions múltiples, entre les quals: oferir serveis ambientals;
promoure l’ocupació i la formació entorn la reparació i la reutilització; i promoure la sensibilització.
• Crear un punt fix d’intercanvi d’objectes.
• Fomentar cursos i tallers de medi ambient.
• Crear un espai que tingui funcions d’orientació, assessorament i qualificació professional.
• Dinamització de xarxes de reutilització.
• Promoure un espai de reutilització per als serveis municipals.
• Convertir la deixalleria en un centre de tractament de residus.

Eix 4. Aspectes transversals

Participació – Pla Local de Residus 2017-2022
Elaboració d’una ordenança municipal de residus.
Validació
Actuacions concretes:
• Elaborar una ordenança que reculli els incentius, bonificacions, taxes i sancions amb estudi
econòmic previ per a tots els àmbits (industrial, comercial i domèstic), des de la generació fins a la
recollida.
• “Es pot prohibir la venda d’envasos?”
• Redacció d’una ordenança amb caràcter transversal i participatiu.
• Dotació dels recursos necessaris pel compliment d’una ordenança municipal de residus.
• Fer difusió i informar sobre l’ordenança.
• Crear una ordenança com a material per a l’educació i sensibilització ambiental.
• Crear una ordenança que sancioni als usuaris que no compleixen la normativa.

Eix 4. Aspectes transversals

Participació – Pla Local de Residus 2017-2022
Adequació dels futurs plecs de condicions del servei de recollida amb
coherència amb el Pla de residus.
Validació
Actuacions concretes:
• Que les empreses concessionàries siguin especialistes en gestió de residus que aportin valor
afegit.
• Formació als treballadors/es del servei de recollida.
• Establir que el plec de condicions del servei de recollida de les urbanitzacions contempli el porta a
porta.

Observacions:
• És essencial per la seva viabilitat en tots els plecs de l’Ajuntament.

Eix 4. Aspectes transversals

Participació – Pla Local de Residus 2017-2022
Revisió de l’ordenança fiscal per ampliar mesures que fomentin la
reducció, reutilització i recollida selectiva.
Validació
Actuacions concretes:
• Realitzar un estudi econòmic per comprovar el potencial de convertir el cost en inversió a un
horitzó (2017-2022).
• Establir bonificacions per als comerços que promoguin la reducció d’envasos.
• Establir bonificacions per la devolució d’envasos.

Eix 4. Aspectes transversals

Participació – Pla Local de Residus 2017-2022

ACCIONS DESTACADES DE LA
SESSIÓ PER CADASCUN DELS EIXOS

Participació – Pla Local de Residus 2017-2022
ACCIONS DESTACADES DE LA SESSIÓ:
EIX 1. PREVENCIÓ DE RESIDUS I CONSUM RESPONSABLE
EIX 2. REUTILITZACIÓ I PREPARACIÓ PER A LA REUTILITZACIÓ
Minimització d’embalatges i bosses d’un sol ús
• Promoure embalatges sostenibles.
• Fomentar l’ús de “tuppers” al mercat municipal i altres comerços, proposant descomptes als
usuaris i bonificacions als comerços.

Foment d’envasos retornables, viabilitat d’implantar un sistema de dipòsit, devolució i
retorn a Rubí
• Crear punts de recollida d’envasos o aprofitar les deixalleries perquè els ciutadans retornin
envasos a canvi d’una compensació econòmica.

Eix 4. Aspectes transversals

Participació – Pla Local de Residus 2017-2022
ACCIONS DESTACADES DE LA SESSIÓ:
EIX 3. GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS I RECICLATGE
Increment i millora de la recollida selectiva, a nivell ciutadà i comercial
• Eliminació de l’anonimat del propietari de la bossa de residus per tal d’incentivar a aquells que fan
reciclatge.

Anàlisi de la viabilitat d’introduir un canvi de model de recollida selectiva
• Anàlisi amb recursos interns del porta a porta a urbanitzacions.
• Pagament per generació: ser atrevit i imaginatiu i analitzar amb totes les dades disponibles.

Eix 4. Aspectes transversals

Participació – Pla Local de Residus 2017-2022
ACCIONS DESTACADES DE LA SESSIÓ:
EIX 4. ASPECTES TRANSVERSALS
Evolució del servei de deixalleria cap a una visió àmplia de “Centre de serveis
ambientals”
• Convertir la deixalleria en un centre de tractament de residus, amb aules de formació, espais de
reparació, etc.
• Centre de foment del reciclatge i la prevenció dels residus.
• Foment de la reutilització a través de mercats de segona mà, intercanvi de materials, etc.
• Centre d’educació ambiental.
• Espai de trocalleria fix.

Elaboració d’una ordenança municipal de residus
• Normatitzar sancions i incentius del foment de la recollida selectiva i de la prevenció de la
generació de residus, tant a particulars com a establiments.
• Redactar una ordenança municipal pels diferents àmbits (domèstic, comercial i industrial) que
reculli els incentius, bonificacions, taxes i sancions amb un estudi econòmic previ, i que tingui en
compte les diferents fases: generació, selecció i recollida.

Eix 4. Aspectes transversals

MOLTES GRÀCIES
PER LA VOSTRA
PARTICIPACIÓ

www.lavola.com
@Lavola1981

