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1. INTRODUCCIÓ 
Des del Servei Educatiu de Residus posem a la vostra disposició la Memòria Anual del 2019 on es detalla 

una visió integral del desenvolupament de la tasca del servei en matèries de sensibilització, comunicació 

i Medi Ambient.  

El treball recollit en aquesta memòria és el reflexe de la voluntat del Servei de créixer en el nombre 

d’accions, de la població a la qual arribem, de la taxa de selecció de residus i de la prevenció. En resum, 

transmet de l’afany d’aconseguir una ciutat més sostenible i responsable amb el Medi Ambient. 

Fites del 2019 

Dels projectes posats en marxa durant el 2019 se’n destaca l’implantació definitiva de l’Rubiclak a les 

escoles amb la distribució de clakis entre els nous alumnes d’infantil de totes les ecoles públiques i la 

campanya Recicla! L’orgànica al marró per millorar la qualitat del residus orgànics. 

Per altra banda, un dels projectes més ambiciosos del Servei d’enguany ha estat la millora i ampliació 

del Porta a Porta comercial dels grans generadors de residus del centre i de polígons industrials. També 

la tasca permanent d’assessorament i seguiment amb un gran impacte sobre el canvi d’hàbits en la 

selecció de residus de molts establiments. 

Finalment, la presentació i posada en marxa del Pla Local de Residus de Rubí (en endavant PLrR), que 

serà el full de ruta per la ciutat en matèria de residus i que tindrà validesa fins el 2025. Totes aquestes 

accions es recullen en el document present amb els resultats i l’experiència que serviran per dibuixar els 

nous objectius pel 2020.  

Sobre aquesta memòria 

Arrel d’implementar el PLrR, la memòria s’organitza seguint els eixos del Pla d’Acció i Seguiment del PLrR : 

 

EIX 1 - Prevenció i consum responsable on es descriuen totes les accions i 
campanyes associades a no generar residus. 

 

EIX 2 - Reutilització i preparació per a la reutilització que recull les accions en les 
quals es potencia l’aplicació de criteris de reutilització i reparació per allargar la vida 
dels objectes. 

 

EIX 3 - Gestió i Selecció de residus, on es troben les accions per promoure la correcta 
selecció dels residus en el contenidor que toca.  
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EIX 4 Projectes transversals, aquells que han tingut l’objectiu d’aplicar criteris 
ambientals en altres àmbits, ja siguin professionals o bé dins de l’administració. 

 

Els indicadors globals, on s’exposen els resultats de l’any en números, així com 

l’assoliment dels objectius anuals. 

 

Les conclusions fruit de l’anàlisi i valoració de l’any i les perspectives de millora 

que es preveuen aplicar en endavant. 

 

Per últim els annexos on es pot visualitzar el treball gràfic de les campanyes i 

accions. 

 

Cadascuna de les accions o campanyes descrites en la memòria i que tenen correspondència amb el 

PLrR es podrà veure la següent informació: 

- En la part superior una capçalera amb el títol de l’acció corresponent al Pla d’Acció i Seguiment . 

- En l’apartat de resultats, tres icones: 

 

 
 

Resultats corresponents al PLrR 

 
 

Resultats de participació 

 Comunicació per promoure l’activitat 

 

En aquelles accions o campanyes que no tenen correspondència amb el PLrR només es veuran les icones 

de participació i comunicació. 
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2. TREBALL EN EQUIP 
El Servei Educatiu de Residus és un equip multidisciplinar que desenvolupa projectes basats en 

l’educació i la comunicació ambiental en l’àmbit dels residus a Rubí seguint les directrius que es marquen 

de del Servei de Residus i Neteja de l’Ajuntament.  

Sota uns valors de millora i responsabilitat ambiental, s’opta dia a dia per generar sinergies amb altres 

serveis, col·lectius i entitats locals per aconseguir que l’enfoc ambiental estigui cada cop més present en 

els projectes que sorgeixen en la nostra localitat.  

Relacions amb els diferents col·lectius locals 

El treball amb altres col·lectius permet sumar esforços i coneixements que enforteixen els projectes, 

dotant-los d’una bona base per créixer. Així doncs, cadascuna de les campanyes i accions ambientals 

que es desenvolupen, tiren endavant gràcies a la col·laboració o participació d’altres agents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajuntament
SER

Centres 
Educatius Famílies

Ciutadania

Entitats 
locals

Serveis de 
l'Ajuntament

- Medi Ambient  
- Educació
- Comunicació
- Cultura
- Esports
- Serveis Socials
- Comerç ...

Compostaires

Pagesos i 
masovers 

locals

Establiments 
comercials

Treballadors 
municipals

- Neteja viària

- Ajuntament
- Deixalleria ...
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3. VISIÓ GENERAL DELS RESIDUS A RUBÍ 

ELS RESIDUS A LA CIUTAT EN NÚMEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 La fracció ‘altres’ contempla: voluminosos (8,7%), oli ( 0,1%), roba ( 0,7 %) i altres residus especials. 

 

38,7% de selecció de Residus, 
 (desembre 2019) 

 
 

 

13,4% 
 

3,7%  

 

6%  

 

4,7% 

 

10,9% 
orgànica vidre paper i cartró envasos altres1 

 
 

 

 
61,3% 

dels residus generats van 
a parar a l’abocador 

 
  

 
1,2 kg  

de residus generats per 
habitant cada dia 

 
 

 

 3.000 kg 

de residus previnguts 
gràcies a les accions de 
Reutilització i Preparació 
per a la Reutilització 
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4. EIX 1 - PREVENCIÓ DE RESIDUS I 
CONSUM RESPONSABLE 

La prevenció de residus és la manera de reduir la quantitat 

de deixalles que generem. El consum responsable va estretament lligat a la 

prevenció d’aquests residus, ja què la manera en què consumim té molt a 

veure amb la mida de la nostra bossa d’escombraries. 
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4.1. DIA DE LA TERRA 

El 22 d’abril se celebra el Dia de la Terra. En aquest marc, des dels serveis de Medi Natural i Residus 
organitzen activitats per apropar la ciutadania al medi natural i rural de Rubí.  

OBJECTIUS 

1. Agrupar serveis, entitats, activitats comercials i ciutadania que treballen pel medi ambient per 
sensibilitzar la població. 

2. Ampliar la sensibilitat ambiental cercant la participació activa de la ciutadania 
3. Promoure el consum responsable i de proximitat 
4. Fomentar la sensibilitat ambiental vers la problemàtica dels residus 
5. Donar a conéixer l’entorn natural de la ciutat i la relació amb el medi rural que ha tingut i té la 

ciutat amb aquest. 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Les activitats que es van dur a terme entre el 23 d’abril i el 5 maig, van ser: 

 Per Sant Jordi, punt d’intercanvi de Llibres a la Trocalleria. 
 Dimecres Manetes. 
 Cursos de Cuina, de l’hort a taula. 
 La Fira del Dia de la Terra que acull comerços, entitats i projectes 

sostenibles i altres serveis municipals. Consolidació de l’Ecoespai 
Gastronòmic un racó per tastar els àpats dels establiments 
restauradors rubinencs fets amb producte ecològic. 

 Visites a les Masies: Can Feliu, Can Xercavins, Can Ramoneda, Can 
Pi de la Serra.  

 Mel de Rubí: visita els eixams dels horts de Can Feliu. 
 Taller de construcció d’un jardí de papallones i de plantació de 

varietats ecològiques locals. 
 L’Hort en família. 
 Curs de compostatge casolà. 
 Recorrent la xarxa d’itineraris de l’entorn natural de Rubí. 
 Itinierari per la descoberta de La biodiversitat a l’estany dels 

Alous.  
 La Trocalleria. 
 Itinerari de natura per Can Pi de la Serra 
Enguany es va sumar a la celebració la Fira del Vehicle Elèctric. 
 

INDICADORS DE RESULTATS 

 

- 190 assistents als tallers i activitats amb inscripció prèvia i uns 900 visitants al dia 
de la Fira de la Terra 

- Col·laboració de 10 entitats i 14 particulars en les diferents activitats 
- Participació de 8 establiments comercials i/o restauradors 
- Visites a 4 masies de la ciutat 
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- 6 serveis municipals implicats 
- Un total de 40 activitats realitzades 

  

 

- Distribució de 3.500 programes i 7.300 fulletons als centres educatius. 
- Publicacions a Medis Socials: Facebook i Twitter. 
- Vídeo promocional 
- A prop de 6.000 Mailing als usuaris del servei  
- Comunicacions digitals a través del web de l’Ajuntament de Rubí: agenda 

municipal, capçalera web i nota de premsa. 
- Anuncis, entrevistes i banners a la premsa local (veure Annex 9.2). 

 
VALORACIÓ DE RESULTATS 

OBJECTIUS S’assoleixen tots els objectius, excepte l’activitat artística que per 
manca de recursos no es pot dut a terme, tampoc la neteja de l’espai 
natural habitual per motius aliens a la organització. 

PARTICIPACIÓ Les activitats amb inscripció prèvia s’emplenen, inclús s’incrementa la 
participació respecte a anys anteriors, per contra es detecta falta 
d’assistència a algunes activitats de la Fira. 

 Un altre dels aspectes positius a destacar és la incorporació de noves 
entitats i col·laboradors. 
 

IDENTIFICACIÓ DE DIFICULTATS I INCONVENIENTS OBSERVATS 

Algunes activitats de la Fira no van tenir l’assistència desitjada. 

ELABORACIÓ DE PROPOSTES DE MILLORA 

- Es proposa la reubicació en l’espai d’algunes activitats durant la fira 
- Incorporar les noves entitats ambientals de Rubí 
- Ampliar les Masies participants 
- Iniciar abans la difusió i ampliar-ne els elements comunicatius 
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Prevenció del malbaratament alimentari. ‘Fem un bon ús alimentari’ E1-LT1-2 

4.2. ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ PER A LA REDUCCIÓ DEL MALBARATAMENT 
D’ALIMENTS  

El malbaratament alimentari és una font de residus orgànics amb un gran impacte ambiental i social. A 
Catalunya es malbaraten més de 260.000 tones d’aliments a l’any, de les quals el 58% es produeixen a les 
llars catalanes. 

A Rubí des de fa anys, es treballa aquesta problemàtica amb la col·laboracióde restauradors i 
comercinats de la ciutat. 

OBJECTIUS 

1. Ampliar la sensibilitat ambiental envers els residus alimentaris 
2. Minimitzar els aliments que arriben a la fracció orgànica 
3. Donar eines a la ciutadania per prevenir el malbaratament alimentari  

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Es van dur a terme tres cursos de cuina d’aprofitament en el marc del Dia de la Terra amb una durada 
d’1h i 30 min. conduïdes per restauradors locals. Aquestes sessions van tenir lloc a la Masia de Can 
Ramoneda i als Horts de Can Feliu i van ser realitzats per hostelers locals: l’Artesana, Umami i La Popular. 

Associat a aquests cursos, es troba el receptari de recapte digital amb les receptes dels cursos. 
(https://issuu.com/ajrubi/docs/receptari_2018 ). 

Durant la Setmana Europea de la Prevenció de Residus s’organitzen: 

- Un tastet d’excedents alimentaris amb la col·laboració del 
Mercat Municipal. 

- Coordinació d’una xerrada sobre prevenció del malbaratament 
alimentari per part de l’empresa ‘Too Good To Go’ per promoure 
l’ús de la seva app entre els establiments alimentaris de Rubí. 

INDICADORS DE RESULTATS 

 

5 sessions de sensibilització 
 
  

A través dels programes específics del Dia de la 
Terra i la Setmana Europea de la Prevenció de 
Residus i les xarxes socials: mailing, Twitter i 
Facebook. 

 

70 assistents   

VALORACIÓ DE RESULTATS 

OBJECTIUS S’assoleixen els objectius satisfactòriament 
ASSISTÈNCIA Als cursos s’emplenen, en canvi la xerrada s’anul·la per manca 

d’assistents 
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Prevenció del malbaratament alimentari. ‘Fem un bon ús alimentari’ E1-LT1-2 

CONTINGUTS Adequats a la promoció del malbaratament alimentari 
TALLERISTES Bona predisposició i desenvolupament davant els participants 

 

IDENTIFICACIÓ DE DIFICULTATS I INCONVENIENTS OBSERVATS 

Dificultats amb l’assistència a la xerrada.  

ELABORACIÓ DE PROPOSTES DE MILLORA 

Emplaçament de la xerrada en un altre context, per exemple durant la fira el dissabte i garantint-ne la 
inscripció prèvia. 
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Foment i/o creació d’espais d’intercanvi de libres E1-LT2-3 

4.3. INTERCANVI DE LLIBRES 

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. 

OBJECTIUS 

1. Ampliar la sensibilitat ambiental cercant la participació activa de la ciutadania 
2. Promoure la prevenció del residus de paper 
3. Fomentar la cultura del consum sota criteris de sostenibilitat 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Es porten a terme dos accions per la festivitat de Sant Jordi i emmarcades en el Dia de la Terra. 

Per Sant Jordi, es realitza un punt d’intercanvi de Llibres a la Trocalleria, amb les donacions fetes per la 
Biblioteca Municipal de Rubí. L’intercanvi s’acompanya d’una activitat poètica i creativa ‘Un Rodolí per 
la Terra’ per infants. Paral·lelament, s’actualitza al web de residus el diferents punts d’intercanvi de llibres 
disponibles a Rubí. 

INDICADORS DE RESULTATS 

 

- 2 accions de sensibilització 
- Es recullen al web els 3 punts d’intercanvi de llibres establerts al municipi: La 

Trocalleria, la Biblioteca i el Mercat Municipal 
- 10 assistents per l’activitat ‘Rodolí per la Terra’ 
- 46 intercanvis de llibres 
- Publicacions a Medis Socials: Facebook i Twitter  
- Actualització del web 

VALORACIÓ DE RESULTATS 

OBJECTIUS S’assoleixen els objectius establerts en quant a a la recollida dels punts 
d’intercanvis de llibres 

PARTICIPACIÓ - Baixa participació de l’activitat ‘Rodolí per la Terra’ 
- La Trocalleria com a punt d’Intercanvi exclusiu de llibres de 2ª mà 

resulta un èxit de participació malgrat ser el primer any. 
 

IDENTIFICACIÓ DE DIFICULTATS I INCONVENIENTS OBSERVATS 

L’activitat infantil no s’ajusta al context  festiu de la celebració de Sant Jordi. 

ELABORACIÓ DE PROPOSTES DE MILLORA 

Es proposa simplificar l’activitat del punt d’intercanvi de llibres sense cap activitat complementària. 
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Promoció de l’ús responsable del paper mitjançant campanyes i ordenances E1-LT5-1 

4.4 NADAL: EL MONSTRE DE PAPER 

Aquesta és una campanya de sensibilització sobre consum responsable i la prevenció de residus de paper 
durant les festes nadalenques i està protagonitzada pel personatge fictici del Monstre de Paper. 

OBJECTIUS 

1. Reduir la generació de residus durant actes i festes de Nadal. 
2. Mostrar alternatives reutilitzables per embolcallar els regals. 
3. Fomentar el consum responsable durant aquestes festes. 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

 El dia de Reis el Monstre de paper va sortir a la Cavalcada amb tots 
els regals embolicats amb paper de diari reciclat.  

 Engalanament de la Deixalleria amb lones que contenien 
missatges de prevenció de residus (annex 10.2) 
 

INDICADORS DE RESULTATS 

 

1 acció de sensibilització 
 
Col·labora el Servei Educatiu de Residus amb el departament de Cultura per 
l’ambientalització de la carrossa de reis. 
 
Creació de lones amb missatges de prevenció de residus 
Difusió a les xarxes socials: Facebook i Twitter  
Nota de premsa creada per l’Ajuntament. 

 

VALORACIÓ DE RESULTATS 

OBJECTIUS S’assoleixen els objectius satisfactòriament . 

CONTINGUTS 

El missatge que transmet l’engalanament de la Deixalleria mòbil i el 
monstre de paper s’ajusta amb coherència al foment de la prevenció del 
residu ‘paper’. 
 

IDENTIFICACIÓ DE DIFICULTATS I INCONVENIENTS OBSERVATS 

Manca d’informació tècnica per fer el muntatge de la carrossa. 

ELABORACIÓ DE PROPOSTES DE MILLORA 

Es proposa simplificar l’estructura de muntatge. 
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Consolidar l’ambientalització de festes i esdeveniments populars E1-LT8-1 

4.5. FESTES SOSTENIBLES: VAIXELLA REUTILITZABLE 

Al llarg de l’any les entitats i els serveis municipals, organitzen tota una sèrie d’actes i festes populars al 
nostre municipi. Durant aquestes celebracions es genera un gran volum de residus, per tant, els 
considerarem espais amb gran potencial de sensibilització. 

OBJECTIUS 

1. Reduir la generació de residus durant actes i festes populars a la ciutat 
2. Establir l’ús de criteris ambientals en l’organització d’esdeveniments i festes 
3. Fomentar el consum responsable durant aquests actes 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

La Deixalleria de Cova Solera gestiona el servei de vaixella reutilitzable. Des del SER es promociona aquest 
servei a través del web i en el contacte amb les entitats i centres educatius. La gestió de les comandes la 
realitza la Deixalleria de Cova Solera, que entrega el material a l’usuari final i en fa el cobrament del 
lloguer i el dipòsit.  

AMBIENTALITZACIÓ DE LA FESTA MAJOR 

La implementació del got retornable durant la Festa Major s’amplia a tres espais: els Bars de l’Escardívol, 
la Pl. Salvador Allende i la Pl. Anselm Clavé. Les entitats rebien la comanda de gots el mateix dia d’inici 
de la Festa. El nombre de gots i pinces es pactava prèvimanet per telèfon a través de l’empresa 
encarregada de la gestió dels gots retornables. 

Durant la Festa, els bars podien comprar més gots, un cop acabada 
la festa s’ajustaven els retorns i les entitats feien els pagaments in 
situ, a excepció de les entitats de les places. Si les entitats volien 
consumir altres elements de vaixella, havia de ser compostable i es 
feia a través del SER. 

Els ciutadans podien fer el retorn del got en un ‘punt de recollida’ emplaçat a l’Escardívol. També podien 
fer-ne la neteja en dos punts d’aigua ubicats un a la Pl. Salvador Allende i un altre al mateix Escardívol.  

Per les activitats incloses en el programa que fan ús de vaixella, s’ha seguit el procediment habitual, 
contactar amb les entitats i/o serveis organitzadors i acordar el material i els dies d’entrega. Aquesta 
vaixella ha estat subvencionada al 100%, excepte en els casos que disposen de barra de bar. 

En l’ambientalització dels bars de les entitats, com a novetat, se’ls dona l’opció a recollir un joc de 
papereres per l’entitat i tenir-les durant la festa. En els casos que es conservessin correctament, les 
podien aprofitar pels actes interns durant la resta l’any.  

Es realitza seguiment d’ús de vaixella compostable en les food trucks i les paradetes de la Fira Medieval 
amb vaixella compostable i es complementa, per primer cop, amb l’emplaçament de la recollida 
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Consolidar l’ambientalització de festes i esdeveniments populars E1-LT8-1 

selectiva de 5 fraccions. Aquests comerços podien comprar la vaixella pel seu compte o, a través del SER, 
en aquest cas estava subvencionada al 80%. 

PROGRAMA LLET A LES ESCOLES 

Es realitzen mediacions amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la 
Generalitat perquè facilitin gots reutilitzables per aquells centres educatius que participen del programa 
‘Llet a les Escoles’ enlloc de gots de plàstic d’un sol ús.  

Participen un total de 3 escoles públices i una escola bressol privada amb una abast de gairebé 800 
alumnes. 

INDICADORS DE RESULTATS 

 

E3-LT1-8 Millorar eines i estratègies per afavorir la separació en origen dels residus en els 
actes públics i festius d’àmbit municipal 

- Es reparteixen 92 papereres de selecció de residus entre 14 entitats. 
E1-LT8-1 Consolidar l’ambientalització de festes i esdeveniments populars 

- 26.062 gots reutilitzables usats durant tota la Festa Major un 1% més que l’any 
anterior. 

- 12.450 gots compostables un 8% menys que el 2018. 
- S’han ambientalitzat amb got compostable i retornable un total de 26 activitats i 

3 espais de celebració: l’Escardívol, la Pl. Salvador Allende i la Pl. Anselm Clavé. 

 

- 29 entitats que usen el got retornable 
- 1 reunió informativa prèvia amb 25 bars de l’Escardívol 
- 4 centres educatius participants 
- 800 alumnes 

 

- Un anunci del got reutilitzable al programa de la festa 
- Creació d’un cartell per la promoció del got retornable 
- Creació de flyers i etiquetes per senyalitzar la correcta segregació de residus 
- Difusió a les xarxes socials: Facebook i Twitter 

VALORACIÓ DE RESULTATS 

OBJECTIUS S’assoleixen els objectius satisfactòriament  
ACOLLIDA Bona acollida del sistema per part de les entitats que porten bar. 

La gestió de les papereres no arriba a totes les entitats amb claredat i 
no fan una bona gestió del material tal i com s’espera. 

EMPRESA 
EXTERNA 

L’Empresa externa millora la gestió de l’activitat però encara es 
detecten mancances en la organització i l’ús de noves tecnologies. 
 

IDENTIFICACIÓ DE DIFICULTATS I INCONVENIENTS OBSERVATS 

Es detecten dificultats respecte a l’organització del personal de l’empresa externa durant la última nit. 
També en l’ús de registre digital de consums de gots durant la primera nit. 
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Consolidar l’ambientalització de festes i esdeveniments populars E1-LT8-1 

 

ELABORACIÓ DE PROPOSTES DE MILLORA 

Incorporar noves condicions en el plec de garanties amb l’empresa de la gestió del got retornable per tal 
de solucionar els problemes detectats. 

 

REVISIÓ I ADEQUACIÓ D’INDICADORS 

Incorporar els increments anuals en els consums de vaixella. 
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Consolidar l’ambientalització de festes i esdeveniments populars E1-LT8-1 

4.6. FESTES SOSTENIBLES: VAIXELLA COMPOSTABLE 

Una de les línies de treball per a l’ambientalització de festes i esdeveniments populars a la nostra ciutat 

és la promoció de la vaixella compostable. Aquest servei de vaixella d’un sol ús, permet minimitzar els 

residus plàstics dels esdeveniments i festes locals i que aquests, al ser compostables, puguin ser 

transformats fàcilment en un nou recurs com és l’adob per les plantes. 

OBJECTIUS 

1. Promoure criteris de sostenibilitat i d’economia circular en l’organització d’esdeveniments i festes. 

2. Fomentar el consum responsable durant aquests actes. 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

L’entitat o servei fa la petició dels elements de vaixella que necessiten amb 15 dies d’antelació. La gestió 

de les comandes d’aquestes vaixelles l’ha realitzat el SER amb la Deixalleria de Cova Solera, que 

s’encarrega de l’entrega i el cobrament. Aquesta vaixella està bonificada en un 80% en el cas de les 

entitats, sempre i quan no hi hagi una activitat comercial darrera del seu ús, i en el 100% en cas dels 

serveis municipals.  

L’entrega d’aquests materials s’acompanya de cartells 

informatius i contenidors per a la correcta selecció de la 

vaixella compostable i d’altres residus que se’n puguin 

generar en l’espai de la celebració. 

El SER fa ús d’un programa informàtic específic per 

gestionar les comandes i el control d’estoc.  

GRANS ACTES 

Al llarg de l’any s’ambientalitzen 2 grans actes: la Festa Major i la Fira de la Tapa 

La Festa Major 

    12.450 GOTS  

 

750 BOLS 

   12.450 PLATS  3.615 JOCS DE COBERTS 

250 FORQUILLES  9.880 GOTS DE BEGUDA CALENTA  

Aquests valors corresponen als elements consumits durant les activitats que organitzen les entitats al 

llarg de la festa i tota aquella vaixella dels bars que no correspon a les begudes que se serveixen als bars 

de l’Escardívol, la Pl. Salvador Allende i la Pl. Anselm Clavé. 
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Consolidar l’ambientalització de festes i esdeveniments populars E1-LT8-1 

Fira de la Tapa 

    22.575 GOTS  

 

1.650 FORQUILLES 

   20.475 PLATS  1.375 BOLS 

 

INDICADORS DE RESULTATS 

 

- Enguany s’han ambientalitzat 192 actes de vaixella compostable. 
- S’han consumit gairebé un total de 160.000 gots compostables, un 27,% més que 

l’any anterior.  

 

- Increment de la participació en la Fira de la Tapa d’un 17% amb un total de 23 
participants. 

- Sol·liciten aquesta vaixella un total de 85 entitats locals, 24 establiments 
comercials, 16 serveis municipals, 16 centres i entitats educatives i 1 empresa 
privada. 

 

- Difusió a les xarxes socials: Facebook i Twitter. 
- Una comunicació a través del butlletí dels treballadors municipals. 

IDENTIFICACIÓ DE DIFICULTATS I INCONVENIENTS OBSERVATS 

Es detecten dificultats amb la gestió de vaixella amb algunes entitats que disposen de barres de bar. 

ELABORACIÓ DE PROPOSTES DE MILLORA 

Creació d’una ordenança municipal no fiscal on s’integri la normativa d’ús de la vaixella compostable. 

REVISIÓ I ADEQUACIÓ D’INDICADORS 

Incorporar els increments de consum anuals. 
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Promoció del consum responsable E1-LT9-2 

 

4.7. ESTABLIMENTS VERDS 

Cada cop més, les empreses i consumidors 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, 
per aquest motiu es posa a l’abast del ciutadà el llistat d’aquest establiments a través del web municipal 

 

OBJECTIUS 

Donar a conèixer entre la ciutadania els establiments comercials que amb 
els seus serveis promouen una cultura més ecològica. 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Actualització del recull online d’establiments verds amb dos nous 
establiments. 

 

 

INDICADORS DE RESULTATS 

 

 43 establiments de reparació i venda de 2a mà. 
 28 establiments comercials que serveixen productes ecològics i de proximitat. 
 3 cooperatives i grups de consum. 

 

 
- Difusió a les xarxes socials: Facebook i Twitter. 
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4.8. SAQUES PER A LA RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ VEGETAL 

Les urbanitzacions són grans àrees de cases privades amb jardí i hort on la generació de residus d’origen 
vegetal és més elevada en comparació al centre del municipi. Una de les problemàtiques més habituals 
derivades d’aquesta condició és el desbordament dels contenidors d’orgànica, entre d’altres. Amb 
l’objectiu de facilitar eines a aquest sector de la població, es dissenya una acció d’educació ambiental. 

OBJECTIUS 

1. Reduir l’abandonament de residus vegetals al costat dels contenidors 
2. Donar a conèixer entre la població el servei de recollida de poda per tal de promoure’n el seu ús 
3. Fomentar la correcta selecció de restes vegetals 
4. Facilitar eines a la ciutadania per a la selecció de restes vegetetals 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Al mes d’octubre i durant 7 dies es dipositen per sobre de les tanques de 
les cases amb jardí una saca per a la selecció de restes vegetals a 1.600 
vivendes de les urbanitzacions de: Can Serrafossà, Els Avets, La Perla, 
Can Ximelis, Can Vallhonrat, Can Fatjó i Sant Jordi Parc.  

Les saques de ràfia s’acompanyen amb un fulletó informatiu (veure 
annex 10.5) per donar a coneixer del servei de de recollida de poda. 

 

INDICADORS DE RESULTATS 

 

- 1.600 saques repartides amb 1.600 fulletons 
- Increment de les trucades al Telèfon Verd durant el mes de novembre en un 45% 

respecte el novembre del 2018. 

 

- Difusió a les xarxes socials: Facebook i Twitter. 
- Nota de Premsa  

VALORACIÓ DE RESULTATS 

OBJECTIUS S’assoleixen els objectius satisfactòriament 
 

IDENTIFICACIÓ DE DIFICULTATS I INCONVENIENTS OBSERVATS 

Es reben més sol·licituds de saques en finalitzar la campanya. 

ELABORACIÓ DE PROPOSTES DE MILLORA 

Ampliació de l’acció ambiental durant el 2020 per tal de repartir saques a les urbanitzacions restants. 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. EIX 2 - REUTILITZACIÓ I PREPARACIÓ 
PER LA REUTILITZACIÓ  

La reparació i la reutilització són activitats que comporten 

allargar la vida útil dels productes, d’aquesta manera, 

mentre estan en circulació no cal reciclar-los ni tampoc 

esdevenen residus que poden contaminar el medi natural. La reutilització i la 

reparació són maneres de prevenir residus. 
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5.1. CARNET DEL RECICLOARTISTA 

Cada vegada hi ha més artistes que veuen en els residus un potencial, aportant hi un valor, en el seu ús 
com a matèria primera. Aquesta forma de reciclatge creatiu és en sí, una mesura preventiva per a la 
explotació de recursos, la generació de residus i la contaminació del medi ambient. 

En base a aquest criteri d’economia ciurcular, els artistes, professors i estudiants d’art que ho sol·licitin 
podran optar a un carnet per accedir a la Deixalleria de Rubí i obtenir residus per a les seves creacions. 

OBJECTIUS 

1. Canviar la concepció genèrica dels ‘residus’ com a quelcom inservible i transformar-ho en un 
‘recurs’ amb un potencial encara per explotar. 

2. Promoure la reconfiguració del servei de Deixalleria per donar-li una funció de centre de 
reutilització i recuperació de residus. 

3. Potenciar i donar a conèixer entre la ciutadania la Reparació, la Preparació per a la Reutilització 
i la Reutilització. 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Qualsevol artista pot sol·licitar el carnet, sempre i quan justifiqui que les seves peces artístiques estan 
fetes a partir de residus. El procediment de sol·licitud es a través d’una instància i la valoració 
d’atorgament es realita directament a través del Servei de Residus. 

INDICADORS DE RESULTATS 

 

- Al 2019 es donen d’alta 3 nous carnets , actualment són un total de 9 
Recicloartistes. 

- S’atorguen 2 carnets d’ús puntual amb validesa d’uns mesos. 
- S’extreuen un total de 31 kg de residus per fer peces d’art. 

 

- Difusió a les xarxes socials: Facebook i Twitter. 

 

VALORACIÓ DE RESULTATS 

OBJECTIUS S’assoleixen els objectius satisfactòriament 
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5.2. ENCARA PODEN DONAR MOLT DE JOC 

Recollida de joguines de segona mà a través e les deixalleries mòbils i de Cova Solera per a la seva 
derivació a entitats de caire social.  

OBJECTIUS 

L’objectiu és donar una segona vida útil a les joguines que estan en bon estat fent arribar a famílies que 
no poden adquirir aquests productes, tot fomentant la reutilització.  

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

A través del servei de Deixalleria, a Cova Solera i les mòbils, es 
recullen durant tot l’any els jocs i joguines en bon estat que els 
ciutadans porten perquè ja han deixat d’utilitzar-les. Aquestes 
joguines han de seguir uns criteris ètics i trobar-se en bon estat. Un 
cop recollides es fa la tria seguint els criteris esmentats, es guarden 
i, al desembre es deriven a entitats socials. Enguany les entitats 
participants han estat ASAV i FRATER NADAL per la distribució entre 
les famílies i l’AFA del Rivo Rubeo com a entitat de recollida.  

Malgrat les joguines es recullen tot l’any, la campanya comunicativa s’inicia durant la Setmana Europea 
de la Prevenció de Residus i finalitza el 21 de desembre.  

INDICADORS DE RESULTATS 

 

- 2 entitas socials i 1 entitat educativa. 
- 650 kg de joguines recollits un 140% més que l’any anterior. 

 

- Difusió a les xarxes socials: Facebook i Twitter. 
- Informació a través del Programa de la Setmana Europea de la Prevenció de 

Residus. 
- Nota de premsa. 

VALORACIÓ DE RESULTATS 

OBJECTIUS S’assoleixen els objectius satisfactòriament 
PARTICIPACIÓ Se sumen dues entitats més, respecte el 2018 

 

IDENTIFICACIÓ DE DIFICULTATS I INCONVENIENTS OBSERVATS 

Les entitats tenen moltes dificultats per transportar les joguines recollides. 

ELABORACIÓ DE PROPOSTES DE MILLORA 

Fer el transport directe per part de RubiNet a les seus de les entitats socials encarregades de fer la 
distribució. 



 

 

Promoció dels mercats i comerços de segona mà i intercanvi. E1-LT9-2 
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5.3. DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT 

Per celebrar el dia Mundial del Medi Ambient (5 de juny), s’organitza una setmana de mercats d’intercanvi 
de 2ª mà entre els diferents centres educatius de la ciutat. Aquesta activitat ja compleix amb la quarta 
edició on la sensibilització no només s’adreça a la reutilització de productes sinó que s’amplia en la seva 
vessant més educativa per promoure la inclusió escolar dels futurs alumnes en l’etapa de la secundària. 

OBJECTIUS 

1. Donar a conèixer models de consum alternatiu. 
2. Establir vincles entre els infants de la primària i la secundària utilitzant els valors ambientals com 

a eina de treball 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Entre el maig i el juny, els alumnes dels centres educatius de la ciutat van 
realitzar petites sessions de mercats d’intercanvi d’objectes de segona 
mà. Aquests intercanvis es van fer entre alumnes de 6è de primària i de 1er 
de la ESO dels diferents centres educatius públics. 

Els educadors van rebre una guia sobre com participar, a partir d’aquí, es 
van organitzar per grups entre les classes de 6è i de 1er i es va acordar 
l’hora, el dia i el lloc per fer el mercat. El personal del SER dinamitzava les 
sessions en les quals els alumnes intercanviaven els seus objectes.  

La trobada va tenir una durada d’1 hora, al llarg de la qual es buscar promoure un primer contacte dels 
alumnes de 6è amb els instituts de referència.  

INDICADORS DE RESULTATS 

 
- Es realitzen 4 sessions d’intercanvis 
- Participen 232 alumnes de 5 centres educatius 
- Enb total s’estimen 62,4 kg de residus previnguts i 236 intercanvis 

 

- Difusió a les xarxes socials: Facebook i Twitter. 
- Correus Informatius als 19 centres educatius del municipi 
- Creació d’un vídeo de l’activitat 

VALORACIÓ DE RESULTATS 

OBJECTIUS Els objectiu de la campanya queden satisfets 
PARTICIPACIÓ Hi ha una baixada en la participació de centres educatius respecte l’any 

anterior  
CONTINGUT La valoració per part de les escoles és molt positiva 
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IDENTIFICACIÓ DE DIFICULTATS I INCONVENIENTS OBSERVATS 

Hi ha centres d’educació primària que malgrat volen participar no poden perquè no hi ha prous centres 
de secundaria participants. Aquesta situació deriva de que els centres de secundària pateixen un canvi 
en les dates dels exàmens procedent del Departament.  

 

ELABORACIÓ DE PROPOSTES DE MILLORA 

- Es proposa un canvi de data i redistribució dels grups. 
- Incrementar la motivació de l’alumnat envers els productes d’intercanvi previs al mercat. 
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5.4. SETMANA EUROPEA DE LA PREVENCIÓ DE RESIDUS  

La Setmana Europea de la Prevenció de Residus és una cita anual amb el medi ambient que aplega ja 
més de 12.000 accions arreu de tota Europa i que té per objectiu promoure la prevenció de residus. 
Enguany la setmana se centra en l’Educació i la comunicació en la prevenció de residus, per fomentar un 
canvi de comportament a l’hora de produir i consumir sota l’eslògan ‘Canvia els teus hàbits, redueix els 
residus’. 

OBJECTIUS 

1. Promoure la prevenció de residus a partir de la reparació, la reutilització i la segona mà. 
2. Generar espais de participació i aprenentatge entorn la cura del medi ambient. 
3. Posar en valor la tasca de l’educació ambiental per la minimització dels residus.  

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Com a novetat la Setmana es va iniciar  amb la presentació del PLrR seguida de la fira al carrer de la Gran 
Acció. Les activitats que van tenir lloc durant la setmana van ser:. 

 Presentació del Pla Local de Residus  
 La Gran Acció: Fira al carrer que agrupa 

activitats per a tota la família entorn la 
prevenció i la reutilització 

 ECOtallers en Clau de Re 
 Visita al Centre de Tractament de Residus 

del Vallès Occidental 
  ‘Encara poden donar molt de joc’: 

recollida de joguines de segona mà’ 
 La Trocalleria es mou  
 Curs de Compostatge Casolà 
 Xerrada ‘Dona valor a l’excedent 

alimentari’. 
 

 
 Inici de repartiment dels kits de 

fibrociment amb amiant a les Deixalleries. 
 Repartiment d’oliclacs a les escoles 

 

INDICADORS DE RESULTATS 

 

- 150 intercanvis a la ‘Trocalleria es Mou’. 
- 5 usuaris del dimecres manetes. 

 

- 12 escoles participants en el projecte Oliclak. 
- 5 AFA’s participants en el Refira’t, 1 entitat i 2 particulars. 
- 195 participants en les activitats amb inscripció prèvia de la setmana. 
- 127 kg de residus previnguts i 62 usuaris a la Trocalleria es Mou. 
- 300 kg de joguines recollits. 
- Distribució de 200 oliclaks. 
- Distribució de lots d’una cinquantena de lots de selecció de residus.  
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- Difusió a les xarxes socials: Facebook i Twitter. 
- Informació a través del Programa de la Setmana Europea de la Prevenció de 

Residus. 
- Nota de premsa. 
- Vídeo d’agraïment als participants de la Gran Acció. 

VALORACIÓ DE RESULTATS 

OBJECTIUS S’assoleixen els objectius satisfactòriament 
PARTICIPACIÓ La participació de les entitats és positiva i s’incorporen noves entitats. 

Els tallers proposats tenen molt bona acollida. 

  
IDENTIFICACIÓ DE DIFICULTATS I INCONVENIENTS OBSERVATS 

L’organització del Refira’t s’allarga en el temps. 

ELABORACIÓ DE PROPOSTES DE MILLORA 

- Es proposa contactar amb les AFA’s amb més temps d’antel·lació per organitzar el Refira’t. 

.
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5.5. ECOTALLERS EN CLAU DE RE 

Al llarg de l’any es realitzen una sèrie de tallers monogràfics que conviden a la ciutadania a aprendre a 
reparar o crear productes a partir d’elements reutilitzats.  

OBJECTIUS 

1. Donar estratègies a la ciutadania per reparar i allargar la vida dels seus objectes 
2. Generar espais de participació, creativitat i aprenentatge entorn la cura del medi ambient 
3. Promoure la cultura de la reducció de residus 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Com cada any alguns dels Ecotallers s’han concentrat al voltant del Dia de la Terra i la Setmana Europea 
de la Prevenció de Residus, els tallers són: 

1. Cursos de compostatge casolà.  
2. Decoració Nadalenca amb elements reutilitzats 
3. Manteniment d’ordinadors 
4. Reparació de mòbils i tauletes 
5. Restauració de mobles  
6. Sabó amb oli reciclat 
7. Tapís amb roba vella 
8. Visita al Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental. 

Es destaca d’aquesta activitat que el taller de guarniments de Nadal es realitza en col·laboració amb el 
programa d’educació l’EfecteE’ un programa d'activitats per a tota la família. 

INDICADORS DE RESULTATS 

 

- 8 EcoTallers 
- 72% de participació 
- 195 participants2. 

 

- Difusió a les xarxes socials: Facebook,Twitter i mailing. 
- Informació a través dels Programes del Dia de la Terra i de la Setmana Europea 

de la Prevenció de Residus. 

VALORACIÓ DE RESULTATS 

OBJECTIUS S’assoleixen els objectius satisfactòriament 
PARTICIPACIÓ 
ALTRES 

Increment de la participació així com el nombre de tallers ofertats 
Espais adequats per a cada sessió 
Talleristes especialitzats en cada matèria 

 
2 Les dades de participación no inclouen els participants al curs de compostatge, aquests s’inclouen a punt 6.1 d’aquesta memoria. 
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5.6. SERVEIS DE PXR: LA TROCALLERIA I EL DIMECRES MANETES 

A Rubí hi ha dos serveis pel foment de la cultura de la Preparació per a la Reutilització (PxR) i la 
reutilització a la ciutat: El Dimecres Manetes i La Trocalleria.  

OBJECTIUS 

1. Sensibilitzar sobre la reutilització i la reparació a través d’una participació activa ciutadana. 
2. Reduir la generació de residus. 
3. Transmetre una nova concepció dels residus com a recursos amb un potencial encara latent. 
4. Promoure formes de consum alternatives 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT  

LA TROCALLERIA 

Aquest servei permet l’intercanvi de productes, allargant així la seva vida 
útil. Les donacions d’objectes en bon ús es poden fer als serveis de 
Deixalleria Mòbil i Cova Solera i els intercanvis a la Trocalleria cada 
dissabte. Aquest sistema funciona mitjançant tiquets o 'trocs' i la 
participació està oberta a tota la ciutadania. Durant la Festa Major i la 
Setmana Europea de la Prevenció de Residus se celebren edicions 

especials: el Trocfest i la Trocalleria es Mou. En el primer cas  el servei segueix el mateix funcionament 
que de normal, en canvi, en el cas de la ‘Trocalleria es Mou’ es fa un intensiu d’una setmana en la que 
el servei es desplaça pels diferents barris de la ciutat de dilluns a divendres. 

EL DIMECRES MANETES 

El ‘Dimecres Manetes’ és un servei mensual d’autoreparació i assessorament per a la reparació, en el 
que un tècnic assessora als usuaris perquè ells mateixos es reparin els seus petits aparells elèctrics i 
electrònics. El tècnic posa a disposició dels ciutadans les eines i el coneixement. 

Aquest servei també té edicions especial sota el nom de ‘Dimecres Manetes al Carrer’ durant la Festa 
Major, el Dia de la Terra i la SEPR. 

RECUPERACIÓ DE PRODUCTES A LA DEIXALLERIA 

Al mes de desembre s’incorpora una persona que s’encarrega de recuperar productes a la Deixalleria 
de Cova Solera. Un cop per setmana es recuperen els productes, es netegen i es proven per tal de 
reconduir-los a la Trocalleria o bé als Dimecres Manetes al Carrer. La seva tasca permet valoritzar 
aquells residus especials i allarga’ls-hi la vida. 
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INDICADORS DE RESULTATS 

 - 4.365 Intercanvis realitzats a la Trocalleria  
- 54 assessoraments realitzats 

 
- 957 usuaris que han fet aportacions a la Trocalleria 
- 1.700 kg de residus previnguts dels quals 128 kg corresponen a la ‘Trocalleria es 

Mou’ 
- 69% d’èxit en les reparacions del Dimecres Manetes 

 

 

- Difusió a les xarxes socials: Facebook,Twitter i mailing 
- Actualització de l’agenda al web i a l’app de l’Ajuntament 
- Impressió de 52 cartells i 2 displays pel Dimecres Manetes 
- Impressió de 170 cartells per la Trocalleria i 1 lona 
- 1.000 díptics informatius per la Trocalleria  
- Vídeo promocional del Dimecres Manetes 
- Informació a través dels Programes del Dia de la Terra, Festa Major i de la 

Setmana Europea de la Prevenció de Residus 

VALORACIÓ DE RESULTATS 

OBJECTIUS S’assoleixen els objectius satisfactòriament en ambdós serveis 
USABILITAT DELS 
SERVEIS 

La Trocalleria incrementa en un 47% els kg de residus previnguts i un 
23% més d’usuaris respecte el 2018. 
El Dimecres Manetes  augmenta un 33% més de residus previnguts i un 
44% més d’usuaris respecte el 2018. 

DINAMITZADORS Bona predisposició i atenció a l’usuari. 
 

IDENTIFICACIÓ DE DIFICULTATS I INCONVENIENTS OBSERVATS 

Inconvenients en el registre dels usuaris i aparells reparats al Dimecres Manetes pels canvis del 
personal implicat. 

ELABORACIÓ DE PROPOSTES DE MILLORA 

Pel Dimecres Manetes fer un seguiment de l’inici de cada sessió per tal de garantir que es disposa de 
tot el material per fer el registre. 

REVISIÓ I ADEQUACIÓ DELS INDICADORS 

En el cas de la Trocalleria es proposa ampliar els indicadors de seguiment amb número d’usuaris al 
llarg de l’any i quilos de residus previnguts. Per altra banda, es considera poc representatiu el número 
de visites al registre d’activitats econòmiques, sinó, més aviat aquells indicadors que s’ajustin 
estrictament als serveis de Reparació i Preparació per la Reparació. 
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6. EIX 3 -GESTIÓ DE RESIDUS 
MUNICIPALS I RECICLATGE 

Gestionar els residus, vol dir reciclar-los. Posar-los al 

contenidor que toca perquè es pugui aprofitar el material que contenen. Es 

tracta de tornar a introduir un material en el procés de producció.  
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6.1. AUTOCOMPOSTATGE 

L’autogestió dels residus orgànics és una pràctica que permet a la ciutadania vivenciar els impactes 
positius de tancar el cicle de la matèria orgànica. Amb aquesta finalitat, cada any es promou la 
formació i obtenció de compostadors perquè els rubinencs autocompostin les seves restes 
orgàniques.  

OBJECTIUS 

1. Reduir la generació de residus a Rubí. 
2. Promoure l’aprofitament i autogestió dels residus per part de l’usuari. 
3. Fomentar la sensibilitat ambiental vers la problemàtica dels residus. 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

En el context del Dia de la Terra i la Setmana Europea de la Prevenció de Residus s’obren dos cursos 
de compostatge de dues hores cadascun, on els inscrits reben una formació teòrica. En el cas del curs 
del Dia de la Terra col·laboren els infants del Rivo Rubeo. Al final de les sessions, aquells assistents 
interessats en endur-se un compostador poden adquirir-lo amb un 80% de descompte. 

Altres accions del compostatge a Rubí han estat : 

- Les visites de seguiment de compostaires. Al llarg de l’any es visiten 100 compostadors per 
garantir-ne l’ús adequat i fer assessorament als usuaris.  

- Durant el Dia de la Terra es realitza un punt informatiu on es reparteixen petites bosses de 
compost per tal de promoure’n el seu coneixement entre la ciutadania. 

- Assessorament a l’Escola Torre de la Llebre per la correcta implantació del compostatge al 
centre. 

- Creació d’un vídeo promocional per xarxes socials. 
- Distribució de 12 m3 de compost de Can Barba a través de la Deixalleria de Cova Solera. 

INDICADORS DE RESULTATS 

 
- Es lliuren un total de 12 compostadors bonificats 
- Es fan dues accions de comunicació 

 

- Durant l'any s'han fet 15 altes i 23 baixes de compostaires al registre  
- 25 assistents als cursos 
- Al 2019 es tanca el registre amb 291 compostaires 
- Es fa el seguiment a 103 compostaires  
- Col·labora 1 centre educatiu i una associació de veïns 

 

- 1 vídeo promocional per xarxes. 
- Publicacions a Medis Socials: Facebook i Twitter. 
- Programes distribuïts pel Dia de la Terra i la SEPR. 
- Trucades telefòniques directes amb els compostaires per a les visites de 

seguiment personalitzades. 
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VALORACIÓ DE RESULTATS 

OBJECTIUS S’assoleixen els objectius satisfactòriament  
VISITES DE 
SEGUIMENT 

Es desenvolupen sense cap incidència 

 

IDENTIFICACIÓ DE DIFICULTATS I INCONVENIENTS OBSERVATS 

L’acció d’agendar visites consumeix molt de temps 

ELABORACIÓ DE PROPOSTES DE MILLORA 

Remodelar el sistema d’agenda de visites de seguiment 

REVISIÓ I ADEQUACIÓ DELS INDICADORS 

Es proposa incloure el nombre de compostaires amb els que compta el registre. 
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6.2. ‘RECICLA! L’ORGÀNICA AL MARRÓ 

Al 2018 2 de cada 10kg de residus orgànics no pertanyien a aquesta fracció. Els impropis a la fracció 
orgànica són una problemàtica en creixement des del 2015, per aquest motiu s’impulsa una acció de 
sensibilització adreçada al global de la ciutadania i sota el paraigües de la campanya ‘Recicla! Posa 
colors a la ciutat’. 

OBJECTIUS 

1. Incrementar la qualitat dels residus orgànics seleccionats 
2. Incrementar la taxa de selecció de residus orgànics a Rubí 
3. Fomentar la sensibilitat ambiental en la ciutadania en general 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

La campanya es divideix en 4 accions: 

1. CAMPANYA DE COMUNICACIÓ 

Aquesta acció es porta a terme durant 1 mes, al llarg del qual es crea una submarca de la campanya 
Recicla! (2016): ‘Recicla! Al marró només l’orgànica.’ També es creen nous continguts al web per 
explicar en detall la problemàtica. Associat a aquetst contiguts s’insereixen banners publicitaris al web 
de noticies locals RubiTV, la ràdio de Rubí i al web de l’Ajuntament. També es crea una infografia en 
format digital i de lona per exhibir en actes i esdeveniments organitzats pel Servei. 

Es col·loquen dos anuncis a busos, de mida estàndard a les trasseres de les línies L2 i L7 i en 6 opis 
arreu de la ciutat i tòtems digitals municipals. 

També es fan publicacions a xarxes socials: Facebook i Twitter, de Rubinet així com al whatsapp i 
l’Instagram de l’Ajuntament. 

2. ACTIVITAT A L’AULA 

Els alumnes de la ciutat realitzen una activitat en forma de joc d’investigació a l’aula ‘Atrapa l’Impropi’, 
on treballen la problemàtica. A continuació, s’els reparteix un rotlle de bosses compostables a cada 
alumne acompanyat d’un fulletó informatiu i a través del qual es promou que les families recullin un 
cubell de la orgànica a les deixalleries mòbils. 

3. REPARTIMENT DE BOSSES COMPOSTABLES A GRANS GENERADORS 

Paral·lelament s’inicia el repartiment de bosses compostables entre els establiments que formen part 
del Porta a Porta comercial de la ciutat. Es reparteixen bosses de 120 i 240l. Aquesta acció s’allarga fins 
a finals d’any. 

4. REPARTIMENT DE CUBLELS REIXATS 

Finalment, a les deixalleries mòbils, aquelles famílies que ho desitjin poden recollir un cubell reixat 
gratuït, ja sigui entregant el fulletó informatiu repartit a les aules, o bé simplement sol·licitant-lo.  
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INDICADORS DE RESULTATS 

 

- 1 campanya de comunicació amb 4 eixos d’acció 
- Es lliuren cubells a un total de unes 200 persones 
- 4.536 rotlles de bosses compostables lliurades a families 
- 172 rotlles de bosses a grans generadors del PaP comercial 

 

- 18 centres educatius participants 
- 6 establiments comercials 

 

- Banners 
- Busos, opis i tòtems 
- Fulletó informatiu 
- Lona infogràfica  
- Actualització dels continguts al web 
- Xarxes socials: Facebook, Twitter, Instagram i Whatsapp 

VALORACIÓ DE RESULTATS 

OBJECTIUS S’assoleixen els objectius satisfactòriament  
 

IDENTIFICACIÓ DE DIFICULTATS I INCONVENIENTS OBSERVATS 

Dificultats en la en l’adquisició de bosses compostables prou resistents de 120 i 240L 

ELABORACIÓ DE PROPOSTES DE MILLORA 

Ampliar la cerca de bosses per a proveir als establiments 
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6.3. RECOLLIDA PORTA A PORTA POLÍGONS INDUSTRIALS  

Seguiment de la campanya inciada al 2017 per a la implantació de la recollida porta a porta de residus 
als grans generadors d’orgànica dels polígons de la ciutat.  

OBJECTIUS 

1. Incrementar la recollida selectiva en el global de la ciutat. 
2. Reduir el percentatge d’impropis  
3. Conèixer la situació real de la generació i separació de residus per fomentar el canvi d’hàbits 

en el sector polígons.  
 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Al llarg de l’any es visiten de manera reiterada els 39 establiments adherits a aquest conveni porta a 
porta. En aquestes visites se’ls fa seguiment de la selecció de residus que fan i se’ls explica l’ampliació 
de la freqüència de recollida porta a porta del paper i catró. Paral·lelament es gestiona el canvi de 
contenidors malmesos. 

En aquells establiments que presenten més reticència a implantar una correcta selecció dels residus, 
es tornen a realitzar visites i s’obre una acta d’inspecció que l’establiment ha de signar i en la qual 
consten una sèrie de compromisos. 

Entre els establiments participants es dona un cas que despunta en la seva generació de residus, de 
manera excepcional s’estableix un seguiment molt més exhaustiu amb reunions pràcticament 
mensuals. 

La valoració del grau de qualitat i generació de residus es realitza a través d’un software associat a una 
aplicació i els xips implantats en els contenidors. 

A finals d’anys es reparteixen bosses compostables per a la minimització d’impropis en la fracció 
orgànica. 

INDICADORS DE RESULTATS 

 

- 4 nous establiments de polígons adherits 
- 1 acció de comunicació per l’ampliació del servei PaP de cartró. 

 

- 39 grans generadors participants 
- 25 canvis de contenidors comercials 
- 5 gàbies distribuïdes per la gestió del paper i cartró 

 

- Creació d’adhesius personalitzats per a contenidors (veure annex 9.14) 
- Creació de cartells per indicar com seleccionar residus dins dels establiments. 
- 3 fulls explicatius per la selecció de les fraccions : paper i catró, orgànica i 

vidre. 
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VALORACIÓ DE RESULTATS 

OBJECTIUS El servei funciona satisfactòriament, s’ha desenvolupat un sistema de 
treball i seguiment molt efectiu enfocat a la millora de la recollida 
selectiva que realitzen als comerços, però encara no s’han assolit els 
objectius associats als impropis als contenidors, malgrat aquets s’han 
reduït significativament. 
 
L’ampliació de les rutes comercials ha estat un instrument crucial pel 
creixement del servei, també són rellevants la retolació, l’entrega de 
nous contenidors i de bosses compostables als establiment. Aquests 
inputs no només han millorat el servei sinó que han ajudat a promoure 
el compromís per part del reballadors i empresaris. 
 
Finalment es valora positivament l’ampliació dels dispositius TAG per 
tal d’abordar la problemàtica de manera acurada i continuada. 
 
 

IDENTIFICACIÓ DE DIFICULTATS I INCONVENIENTS OBSERVATS 

 Manca de compromís per part dels establiments. 
 No es poden identificar la quantitat de residus generats al PaP d’orgànica. 

 

ELABORACIÓ DE PROPOSTES DE MILLORA 

- Intensificar el número de visites per establiment 
- Aplicar sancions a aquells establiments que no compleixin amb els acords establerts 
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6.4. RECOLLIDA PORTA A PORTA COMERCIAL  

Els establiments comercials tenen l'obligació legal de dur a terme la separació dels residus 
selectivament. A més està comprovat que les recollides porta a porta incrementen la quantitat i la 
qualitat dels residus recollits, permetent a més la reducció de contenidors a la via pública. 
L’Ajuntament tenint en compte aquestes consideracions realitza, ja des del 2006, una recollida porta 
porta comercial per a les fraccions catró i orgànica. 

OBJECTIUS 

1. Incrementar la recollida selectiva en el global de la ciutat. 
2. Reduir el percentatge d’impropis  
3. Fomentar hàbits de selecció de residus entre els grans generadors de la ciutat 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

VISITES A GRANS GENERADORS 

Al llarg de l’any es van realitzar visites de seguiment a tots als comerços adherits als convenis porta a 
porta de cartró comercial i d’orgànica. Aquestes són visites d’assessorament i avaluació de la generació 
i selecció de residus. En un segon torn de visites s’aprofita per informar de la possibilitat que tenen els 
establiments de sol·licitar una bonificació en la taxa d’escombraries per cada conveni al que es troben 
adscrits. 

NOUS ESTABLIMENTS ADSCRITS 

Paral·lelament es fan visites informatives a establiments que per les seves característiques es poden 
adherir a qualsevol dels dos serveis. Consequentment, s’allargen i es redissenyen les rutes de recollida.  

Tots aquells comerços que entren al conveni de la orgànica reben contenidors ja xipats i adhesius 
identificatius. 

INCORPORACIÓ DE TAGs 

Entre el març i l’abril és col·loquen TAGs a les façanes dels establiments adherits a la recollida de catró 
porta a porta. Aquesta mena de xips serveixen per enregistrar l’ús i qualitat del servei que fan els 
establiments. 

REPARTIMENT DE BOSSES COMPOSTABLES 

Durant l’últim trimestre de l’any, i en el marc de la campanya ‘Recicla! L'orgànica al marró’ es 
reparteixen bosses compostables per a la minimització d’impropis en la fracció orgànica.  

 

INDICADORS DE RESULTATS 

 
- 37 nous establiments adherits al PaP d’orgànica, dels quals 18 són centres 

educatius. 
- 112 nous establiments adherits al PaP de cartró. 
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- 600.000 kg de cartró comercial recollit 

 

- 360 grans generadors participants del PaP cartró 
- 52 grans generadors participants PaP orgànica 

 

- Creació d’adhesius personalitzats per a contenidors (veure annex 9.14) 
- 3 fulls explicatius per la selecció de les fraccions : paper i catró, orgànica i vidre 
- Full per a l’explicació de la sol·licitud de la bonificació 

VALORACIÓ DE RESULTATS 

OBJECTIUS El servei funciona satisfactòriament així com la resposta obtinguda per 
part dels establiments adscrits. 
 

IDENTIFICACIÓ DE DIFICULTATS I INCONVENIENTS OBSERVATS 

No es poden identificar la quantitat de residus generats al PaP d’orgànica. 

ELABORACIÓ DE PROPOSTES DE MILLORA 

- Treballar conjuntament amb l’empresa gestora del sofware per tal que es pugui enregistrar 
correctament els residus orgànics recollits. 
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6.5. AMBIENTALITZACIÓ D’ESCOLES I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS 

Des de fa anys el Servei Educatiu de Residus facilita la implementació de papereres i contenidors per a 
la selecció de residus als centres educatius i dependències municipals. Aquesta tasca es fa de manera 
continuda al llarg de l’any per a tots els espais que ho sol·liciten. 

OBJECTIUS 

1. Incrementar la recollida selectiva en el global de la ciutat. 
2. Alinear els objectius d’una correcta selecció de residus de 

l’Ajuntament amb totes les dependències municipals. 
3. Facilitar eines a tots els centres educatius per fomentar hàbits 

de selecció de residus entre els infants de Rubí. 
 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Les escoles o dependències municipals sol·liciten papereres i una tècnica del servei supervisa l’espai 
per tal de fer una implementació de papereres i contenidors coherent amb l’ús de l’espai. Un cop 
avaluat l’espai es col·loquen les papereres correctament etiquetades. 

INDICADORS DE RESULTATS 

 

- 11 accions de reposició i/o implantació de papereres a centres educatius.  
- 3 intervencions a dependències municipals i 1 entitat. 
- 437 papereres repartides 

VALORACIÓ DE RESULTATS 

OBJECTIUS S’assoleixen satisfactòriament els objectius. 
 

IDENTIFICACIÓ DE DIFICULTATS I INCONVENIENTS OBSERVATS 

Els centres educatius on s’implanta per primer cop la selecció de residus sol·liciten formació pel 
claustre de mestres. 

ELABORACIÓ DE PROPOSTES DE MILLORA 

- Crear formacions pels claustres i incloure-les a la guia d’activitats. 
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6.6. FIBROCIMENT 

El fibrociment amb amiant és un material compost per ciment i fibres d’amiant que es feien servir a la 

construcció antigament. Des de l’any 2002 es va deixar d’utilitzar i ha estat substituït per fibra de vidre 

o cel·lulosa. El fibrociment amb amiant pot tenir conseqüències nocives per a la salut quan es trenca.  

OBJECTIUS 

1. Evitar l’abandonament incontrolat de fibrociment 
2. Facilitar eines a la ciutadania per gestionar amb seguretat petites quantitats de residus de 

fibrociment 
 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT  

Es posa a disposició de la ciutadania lots de prevenció de 
riscos per a la retirada de fibrociment domèstic amb 
sol·licitud prèvia a la Deixalleria de Cova Solera. Allà podran 
recollir el kit i un díptic informatiu sobre com fer ús del kit i de 
les precaucions necessàries. 

Aquest servei s’inicia durant la Setmana Europea de la 
Prevenció de Residus. 

 

INDICADORS DE RESULTATS 

 

- Creació de díptics informatius 
- Nota de premsa 

VALORACIÓ DE RESULTATS 

OBJECTIUS El servei funciona satisfactòriament però encara no es poden valorar 
resultats.  
 



 

 

Foment de mesures adreçades a potenciar la recollida selectiva dels olis 

vegetals. 
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6.7. RUBLICLAK A LES ESCOLES 

És un projecte gestionat per APDIR que, alhora que contribueix a la recollida selectiva d'aquest residu 

altament contaminant i evita la contaminació de les aigües (amb el benefici mediambiental que això 

comporta), genera llocs de treball per a persones amb diversitat intel·lectual residents a Rubí. 

OBJECTIUS 

1. Promoure la selecció d’un residu contaminant 
2. Facilitar eines a la ciutadania per la gestió d’aquest residus 
3. Promoure hàbits respectuosos amb el medi ambient entre les families rubinenques 
4. Aug,emtar els punts de recollida de clakis 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT  

Per impulsar la recollida de l’oli domèstic a través del projecte Rubiclak, des del Servei Educatiu de 
Residus es proposa a tots els centres educatius públics donar un claki a totes aquelles famílies que 
encara no el tinguin. També incorporar el cofre de recollida en cas que l’escola no en disposi. Es 
realitzen reunions prèvies explicant la proposta i durant la Setmana Europea de la Prevenció de 
Residus es reparteixen clakis i els cofres. 

 

INDICADORS DE RESULTATS 

 - S’ha fet una reunió amb 12 centres educatius públics per explicar el projecte. 
- 8.300 kg d’oli recollit a les escoles 

 

- S’han distribuït 4 cofres i 2.299 clakis entre les 12 escoles participants.  
- Repartiment de 200 clakis a la Gran Acció 

 

- Actualització del contingut web 
- Creació de vinils adhesius per a les caixes de transport dels clakis 
- Difusió a les xarxes socials: Facebook i Twitter. 
- Informació a través del Programa de la SEPR 
- Cartell per les portes de les deixalleries mòbils 
- Nota de premsa 
- Creació d’un cartell i un díptic informatiu 

VALORACIÓ DE RESULTATS 

OBJECTIUS S’assoleixen satisfactòriament els objectius de la campanya 
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6.8. PREVENCIÓ DE DESBORDAMENTS 

L’abandonament de residus al voltant dels contenidors és un acte incívic que es dona de manera 

habitual en la nostra ciutat. Per pal·liar aquesta problemàtica es realitza una acció de comunicació. 

OBJECTIUS 

1. Dissudadir l’abandonament de residus al voltant dels 
contenidors 

2. Donar eines a la ciutadania per fer una correcta gestió 
dels residus voluminosos. 
 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT  

Es creen uns adhesius informatius que es col·locan als 
contenidors de resta i vidre de cada bateria de la ciutat. 

INDICADORS DE RESULTATS 

VALORACIÓ DE RESULTATS 

OBJECTIUS S’assoleixen satisfactòriament els objectius  
 

 

- 500 vinils adhesius 
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7. EIX 4 - ASPECTES TRANSVERSALS 

En aquest apartat es troben projectes que abracen 

diferents àmbits de treball on l’enfocament ambiental pren importància pel 

desenvolupament de l’activitat. 
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7.1. SINERGIES AMBIENTALS 

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

d’estratègies ambientals a les activitats i tasques diàries de l’Ajuntament de Rubí. 

 

OBJECTIUS 

Compartir coneixement entre els diferents departaments de l’Ajuntament potenciant de manera 

conjunta noves iniciatives i millorar-ne el funcionament actual integrant estratègies ambientals. 
 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT  

La jornada va tenir lloc al Celler i es va: 

- Presentar Pla Local de Residus  
- A continuació, es va fer un esmorzar sostenible on es 

treballaven els criteris per ambientalitzat actes 
populars. 

- Joc d’escapisme de Retorn a la Terra on  els 
participants van haver de demostrar els seus 
coneixements sobre residus i en general sobre medi 
ambient, per poder salvar el planeta Terra.  
 

INDICADORS DE RESULTATS 

 

- 25 assistents 

 

- Correus electrònics interns convocant a la participació 

VALORACIÓ DE RESULTATS 

OBJECTIUS S’assoleixen satisfactoriament els objectius de l’activitat proposada 
ASSISTÈNCIA 
ESPAI 

Es considera molt positiva la participació i implicació dels assistents 
Molt adequat per a la dinamització de les diferents activitats 
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7.2. SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL DURANT LA FESTA MAJOR 2019 

Durant la Festa Major 2019 es promou una activitat de sensibilització per a les famílies, l’escape 
room ‘Retorn a la Terra’. 

 

OBJECTIUS 

Promoure la sensibilització ambiental d’una manera lúdica. 
 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT  

S’organitzen dues jornades d’Escape Room de 3 sessions 
cadascuna oberta a la ciutadania i amb inscripció prèvia.  

 

INDICADORS DE RESULTATS 

 
- 152 participants 

 

- Informació a través del Programa de la Festa Major 
- Promoció a través de xarxes socials: Facebook i Twitter 

 

VALORACIÓ DE RESULTATS 

OBJECTIUS 
PARTICIPACIÓ 

S’assoleixen satisfactòriament els objectius de la campanya 
S’ocupen el 100% de les places ràpidament 
 

 

IDENTIFICACIÓ DE DIFICULTATS I INCONVENIENTS OBSERVATS 

L’ambientació de l’espai es complica 

ELABORACIÓ DE PROPOSTES DE MILLORA 

- Aplicar estratègies per simplificar l’ambientació de l’activitat 
- Renovació dels materials obsolets o malmesos  
- Ampliar a 3 jornades l’activitat per donar cabuda a més participants 
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7.3. GUIA D’ACTIVITATS A LES ESCOLES 

Les ecoles tenen l’oportunitat de sol·licitar activitats amb temàtica de residus al llarg del curs. La 
coordinació d’aquest calendari i realització d’aquestes activitats es porta des del SER, en la seva 
majoria, altres es coordinen amb la col·laboració del Consorci de Residus del Vallès Occidental. 

OBJECTIUS 

L’objectiu general és facilitar recursos a les escoles i instituts per a la sensibilització ambiental. Com a 
objectius específics es contemplen: 

1. La reducció de la generació de residus local 
2. L’increment de la recollida selectiva municipal 
3. Promoure hàbits de sostenibilitat ambiental entre la ciutadania 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT  

Les escoles van sol·licitar a través de la guia: 

 El Conte dels residus, activitat adreçada a infantil i dinamitzada pels mestres a l’aula per 
treballar la selecció de residus amb els més petits. 

 Coneguem la deixalleria, dividida en dues parts, un previ a l’aula d’1h i una visita posterior a la 
Deixalleria on poden veure les instal·lacions. 

 Cessió d’activitats que seran dinamitzades des del mateix centre educatiu, amb les 
instruccions incloses. 

 Grans Jocs: EcoTrivial, el Joc de l’Oca, l’On va què? Jocs 
tradicionals en gran format on es treballa el contingut 
de selecció i prevenció de residus. 

 Exposició ‘i trio perquè em toca!’ sobre el cicle dels 
residus domèstics. 

 Prevenir és reduir: xerrada sobre prevenció de residus. 
 Visites a la Planta d’Humana: activitat adreçada a primària 

que s’ofereix fora de la guia i com a novetat per part de la 
fundació de reciclatge de roba Humana.  
 

INDICADORS DE RESULTATS 

 

- S’han sol·licitat  les 15 activitats ofertades 
- 150 activitats realitzades, 134 més que al 2018 
- 16 centres educatius participants 
- 2.896  alumnes  
- Increment de la participació en un 838 % 

 

- Difusió a les xarxes socials: Facebook i Twitter. 

 



 

 

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

E3-LT3-1 
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VALORACIÓ DE RESULTATS 

OBJECTIUS La valoració és més que positiva tenint en compte l’increment de la 
participació. 
De les 15 activitats ofertades, totes han estat sol·licitades . 
 

ELABORACIÓ DE PROPOSTES DE MILLORA 

Es proposa continuar ampliant el catàleg d’activitats 
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7.4. ALTRES FORMACIONS 

Al llarg de l’any es realitzen altres formacions a mida per altres serveis que ho sol·liciten. 

OBJECTIUS 

1. Incloure continguts ambientals a les formacions promogudes per l’Ajuntament 
2. Nodrir d’estratègies que generin menys impacte mediambiental a l’hora de 

desenvolupar la nostra tasca a la feina. 
 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT  

Enguany es realitzen 2 formacions: 

 Mòdul d’administració nivell II de SEFED  
 Agents cíviques del Pla Ocupacional de Serveis Socials. En aquest cas, la formació 

s’adreça principalment a la gestió de l’abandonament de residus al carrer i com 
gestionar-ho des de la feina que realitzen les agents cíviques. 

Les sessions que es dinamitzen manera participativa tenen una durada de 4 hores cadascuna 
i ambdues es realitzen a l’espai RubiForma. 

 

INDICADORS DE RESULTATS 

 

- 2 sessions amb un total de 8 hores de formació 
- 35 assistents 

VALORACIÓ DE RESULTATS 

OBJECTIUS S’assoleixen els objectius satisfactòriament. 
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8.  INDICADORS GLOBALS I 
ASSOLIMENT D’OBJECTIUS 

Avaluacio dels objectius proposats a principis d’any per 

obtenir una fotografia final i indicadors d’impacte 

ambientals i educatius 

 

  



 

 

8.1. INDICADORS GLOBALS 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORS DESTACATS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Aquest valor contempla l’estimació de 11.300 kg corresponents als compostaires de la ciutat. 

 
1.364 accions de sensibilització de 

residus 

 
 

 

 
6.700 

infants han fet activitats de 
sensibilització ambiental 

 
  

 
437 kg CO2 estalviats 

 
  

 
14.200 kg de residus previnguts3 
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8.2 D’OBJECTIUS ANUALS 

Al llarg de l’any s’assoleixen aproximadament el 75% dels objectius i accions programades 

pel 2019. Aquestes es poden veure desglossades aquí: 

CODI LÍNIA DE TREBALL O ACCIÓ 
% 

D’ASSOLIMENT 

E1 PREVENCIÓ DE RESIDUS I CONSUM RESPONSABLE  

LT1 
Prevenció del Malbaratament alimentari. ‘Fem un bon ús 
alimentari’ 

 

E1-LT1-2 
Realització de cursos temàtics de cuina contra el 
malbaratament alimentari durant el Dia de la Terra 

100 

E1-LT1-2 Actualització del ‘Receptari de Recapte’ 0 
LT2 Promoció de l'ús responsable del paper  

E1-LT2-3 Realització d'una edició especial Trocalleria de llibres  100 

E1-LT2-3 Realitzar recull de punts d'intercanvi de llibres web 100 

LT3 Foment de la minimització d'embalatges en el consum  

E1-LT3-3 
Elaboració d'un full de recomanacions pel comerç de com 
reduir residus  

0 

LT5 Foment del consum immaterial  

E1-LT5-1 
Campanya nadalenca per la promoció de regals 
immaterials en mitjans digitals 

100 

LT8 Ambientalització de festes populars  
 Comanda anual de vaixella compostable 100 
E1-LT8-1 Vaixella compostable als actes populars de la ciutat 100 
E1-LT8-1 Got reutilitzable per Festa Major 100 
LT9 Promoció del consum responsable  

 
Fira de Nadal del consum responsable i l'economia social 
i solidària.  0 

 Engalanar la carrossa-deixalleria reis. 100 

 
Renovació guia prevenció residus per a les llars amb 
nadons 

25    

E1-LT9-1 
Actualitzar el registre d'establiments verds i potenciar la 
seva difusió  

100 

E1-LT9-1 
Recolzar el creixement dels establiments amb distintiu 
Rubí-Brilla 25       

E1-LT9-1 
Organitzar un EcoTaller (Efecte- E) de decoració 
nadalenca  

100 

E1-LT9-1 
Fomentar la reutilització de la roba entre la ciutadania i 
les entitats del 3r sector mitjançant la Trocalleria, i els 
mercats de 2a mà del Refira't. 

100 
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CODI LÍNIA DE TREBALL O ACCIÓ 
% 

D’ASSOLIMENT 

LT10 
Foment de circuits de gestió de residus per tal d'evitar 
que aquests arribin, de manera no controlada, al medi  

 
Organització d'una neteja del medi natural amb el 
projecte "Fem Barris" 

NO APLICA4 

 
Campanya de repartiment de saques per a la recollida de 
la fracció vegetal a les urbanitzacions amb informació de 
recollida de poda i trastos vells  

100 

E1-LT10-1 Fer suport i promoció de les jornades de neteja de 
l'entorn natural de l'entitat Ran de Terra 

NO APLICA4 

E1-LT10-1 Aplicar un projecte de promoció de la recollida d'oli des 
del projecte Rubiclak a totes les escoles de Rubí 

100 

E2 REUTILITZACIÓ I PREPARACIÓ PER A LA REUTILITZACIÓ  

 
Actualització dels cartells informatius del servei de 
Trocalleria i del Dimecres Manetes  

100 

 
Consolidar les donacions a entitats socials del projecte 
"Encara poden donar molt de joc" 

100 

 Gestió del carnet de Recicloartista 100 

 Organització de la SEPR 100 

LT1 Promoció de la reutilització a través de la segona mà i 
l'intercanvi de productes 

 

E2-LT1-1 Organitzar la Refira't, i sumar escoles i entitats  100 

 
Organització dels mercats d'intercanvi entre escoles del 
Dia mundial del Medi Ambient 

100 

 
Promocionar la Trocalleria a l'agenda municipal, a les 
xarxes socials i en opis 
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 Realitzar el TROCFEST per Festa Major  100 

E2-LT1-2 
Promocionar a les xarxes portals web de 2a mà, mercats 
de 2a mà i la Trocalleria 

100 

E2-LT1-2 Organització la ‘Trocalleria es mou’ per la SEPR  100 

E2-LT1-2 
Estudi de la creació d'una aplicació on es puguin pujar els 
productes existents a la Trocalleria (Ampliació en un futur 
a mobles i voluminosos de la Deixalleria) 

0 

LT2 Foment de la cultura de la reparació de productes  
E2-LT2-1 Ampliar la llista de reparadors de la ciutat 100 
 Programar el servei Dimecres manetes anual 100 

 
Promocionar el servei de Dimecres Manetes a l'agenda 
municipal, mitjans digitals, Whatsapp, furgonetes, opi 

60  

 
4 S’organitza l’activiat però finalmente no es pot dur a terme per  
motius aliens a l’organització 
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CODI LÍNIA DE TREBALL O ACCIÓ 
% 

D’ASSOLIMENT 

 
Retolació pilot a vehicles del Servei de neteja viària del 
serveis de Dx Manetes 0 

E2-LT2-1 
Organització del Dimecres Manetes al carrer per Festa 
Major i pel Dia de la Terra i per la Setmana Europea de la 
Prevenció de Residus 

100 

E3 GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS I RECICLATGE  

LT1 
Promoció de l'hàbit, entre la ciutadania, de la correcta 
separació en origen dels residus  

E3-LT1-1 Adquisició de compostadors NO APLICA5 
E3-LT1-1 Seguiment i assessorament de 130 llars compostaires 80  

E3-LT1-1 
Promoció del compostatge casolà a les xarxes i durant el 
Dia de la Terra  

100 

E3-LT1-1 Cursos d'autocompostatge pel Dia de la Terra i la SEPR 100 

E3-LT1-6 
Organització de les vistes d'escoles a la Planta de Triatge 
d'Humana 

100 

 
Organitzar Escape Room pels treballadors/es municipals, 
personal de neteja de dependències i a la ciutadania 
durant la Festa Major 

100 

 
Creació d'una campanya per al correcte tractament del 
fibrociment  

100 

 
Creació d'uns adhesius per ubicar als contenidors per 
reduir la quantitat d'abandonaments de voluminosos. 

100 

E3-LT1-8 
Distribució d'illes de contenidors de paper i cartró a les 
entitats 100 

E3-LT1-8 
Introducció d'un full d'instruccions sobre 
l'ambientalització d'actes i bon ús de la vaixella. Incloure 
a les caixes un adhesiu informatiu d’ús. 

100 

LT2 
Potenciaciar les recollides selectives dels residus generats 
en el sector comercial en general i, en especial, en el 
Mercat Municipal 

 

E3-LT2-1 
Consolidar els sistemes PaP existents a la ciutat 
promocionant la selecció dels residus i l'eliminació 
d'abandonament de residus al voltant dels contenidors 

100 

E3-LT2-1 
Estudi implantació PaP comercial del centre de la ciutat si 
s'escau 

100 

 

Continuar gestionant l'ambientalització d'espais amb 
l'assignació de contenidors i regulació del servei de 
contenidors als centres educatius, dependències 
municipals i entitats a un cop mensual 

100 

 Incorporar nous establiments a la PaP comercial de grans 
generadors d’orgànica 

100 

 
5 No es valora perquè no es fa necessària la compra de compostadors. 
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CODI LÍNIA DE TREBALL O ACCIÓ 
% 

D’ASSOLIMENT 
E3-
LT2-2 

Coordinació amb Rubí Brilla per veure l'evolució de la 
part de residus del projecte Mercat Sostenible.  NO APLICA6 

LT3 
Promoció de la reducció de productes impropis dins de 
cada fracció de residus recollida selectivament  

E3-LT3-1 
Punts informatius per a la distribució de clakis, cubells 
airejats amb bosses compostables i bosses de selecció de 
residus 

75  

E3-LT3-2 Efectuar vistes a les caracteritzacions de la FORM 0 

 Campanya de comunicació per promocionar la qualitat 
de l'orgànica 

100 

 
Suggerir en la 3a visita d'establiments de la PaP comercial 
FORM l'ús de bosses compostables. Estudiar la viabilitat 
de regalar un paquet de mostra per a que ho provin 

100 

 
Seguiment dels establiments que estan dins dels 
recorreguts de PaP comercial reduint impropis 

100 

E4 ASPECTES TRANSVERSALS  

 Organització del Dia de la Terra del 24 d'Abril al 5 de maig 100 

 

Realització d' "Ecotallers en clau de RE" : Tapís (Maig), 
Cosmètica natural (juny), Manteniment d'ordinadors (set), 
Scrapbook (oct), Restauració de mobles (nov), Sabó amb 
Oli (nov), Decoració nadalenca (des). 

100 

 Mesures de comunicació i transparència  

E4-LT5-1 
Millora dels arxius de seguiment estadístic (Millora dx 
manetes, indicadors PLR, resum automàtic per web, 
Gràfic de la bossa a Rubí) 

10  

 Butlletí trimestral per a treballadors municipals. 25  

 Sondeig de la renovació del carnet de la Deixalleria amb una versió 
digital 100 

 Programació de Xarxes 100 

 Retolació de dos furgonetes, 2 camionets i 
escombradores amb missatges anuals de serveis. 

0 

 
Actualitzar guia activitats d'educació, coordinació amb 
tots els centres per a fixar calendari i realització 
d'activitats a les escoles  

100 

 Sinèrgies 2019- presentació del PLR 100 

 Millora full infraestructures de l'Ajuntament 0 

 Actualització web i APP 100 

 
6 El projecte no tira endavant 
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CODI LÍNIA DE TREBALL O ACCIÓ 
% 

D’ASSOLIMENT 

 
Creació cartellera informativa a la Deixalleria i la 
senyalització integral de la deixalleria amb una cartellera 
a l'entrada que informi sobre els serveis.  

50  

 

 



 

 

8.2 D’OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 

El 25 de setembre de 2015, els líders mundials van adoptar un conjunt d'objectius globals per eradicar 
la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat per a tots com a part d'una nova agenda de 
desenvolupament sostenible. Cada objectiu té metes específiques que s'han d'assolir en els propers 
15 anys. 

El Servei Educatiu de Residus contribueix al compliment de determinats objectius de manera directa 
o indirecta:  

 

4. GARANTIR UNA EDUCACIÓ INCLUSIVA, EQUITATIVA I DE QUALITAT I PROMOURE 

OPORTUNITATS D’APRENENTATGE DURANT TOTA LA VIDA PER TOTHOM 

4.7 Per a 2030, garantir que tot l’alumnat adquireixi els coneixements teòrics i 

pràctics necessaris per a promoure el desenvolupament sostenible, a través, entre 

d’altres, de l’educació per al desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de 

vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura 

de pau i no-violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i 

de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible. 

11. ACONSEGUIR QUE LES CIUTATS I ELS ASSENTAMENTS HUMANS SIGUIN INCLUSIUS, 
SEGURS, RESILIENTS I SOSTENIBLES 

 
11.6 Per a 2030, reduir l’impacte ambiental negatiu per capita de les ciutats, amb 

especial atenció a la qualitat de l’aire, així com a la gestió dels residus municipals i 

d’altre tipus. 

 

12. GARANTIR MODALITATS DE CONSUM I PRODUCCIÓ SOSTENIBLES 

12.3 Per a 2030, reduir a la meitat el malbaratament d’aliments per capita mundial 

en la venda al detall i el consum, així com les pèrdues d’aliments a les cadenes de 

producció i distribució, incloses les pèrdues postcollita. 

12.5 Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus 

mitjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.22 

12.6 Encoratjar les empreses, en especial les grans empreses i les empreses 

transnacionals, a adoptar pràctiques sostenibles i a incorporar informació sobre la 

sostenibilitat en el seu cicle de presentació d’informes. 
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12.8 Per a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguin informació i 

conscienciació pertinents per al desenvolupament i els estils de vida sostenibles, 

en harmonia amb la natura. 

 

13. ADOPTAR MESURES URGENTS PER A COMBATRE EL CANVI CLIMÀTIC I ELS EFECTES 
D’AQUEST 

13.3 Millorar l’educació, la conscienciació i la capacitat humana i institucional en 

relació amb la mitigació del canvi climàtic, l’adaptació a aquest, la reducció dels 

efectes i l’alerta primerenca. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  CONCLUSIONS I PERSPECTIVES DE 
MILLORA 

Per últim es presenten les conclusions fruit de l’evolució 

i creixement del Servei durant el 2019, així com les perspectives de millora 

que es preveuen aplicar en endavant. 
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9.1. CONCLUSIONS 

Aquí s’exposa el recull del treball diari d’un equip experimentat i coneixedor del territori. La llarga 

trajectòria del personal del SER permet engegar campanyes i accions adaptades a les necessitats de la 

ciutat i enfocades a la solució dels problemes que es presenten diàriament en la gestió dels residus 

locals. Per dur a terme aquest activitat, es fa necessari comptar amb una organització interna rigorosa, 

però també adaptativa a les diferents realitats quotidianes que manifesta el municipi. Per aquest motiu 

hi ha una revisió i seguiment dels projectes continua que permeten l’autoavaluació i l’establiment 

de nous protocols d’actuació en la gestió de serveis i de l’atenció ciutadana. 

Les accions i campanyes, ja siguin grans o petites, s’enfoquen sempre buscant el desenvolupament 

econòmic i social local per afavorir un legat positiu en el territori i promoure una actitud de co-

responsabilitat ciutadana en la cura pel medi ambient. Per això s’apliquen criteris com: 

 Contractació de proveïdors locals: en arts gràfiques, productors agrícoles, músics locals, 

mitjans de comunicació, etc. En el cas d’haver de realitzar contractacions i compres fora del 

municipi, es vetlla perquè aquests proveïdors estiguin propers a Rubí, i que aquets dispossin 

d’una política ambiental i social de responsabilitat. D’aquesta manera no només es té en 

compte la reducció d’emissions de CO2 i el consum de recursos, sinó també la promoció de 

polítiques de contractació social i d’igualtat.  

 Promoció d’inicitatives locals (d’entitats, comerços i serveis de l’Ajuntament) que porten a 

terme una activitat de cura envers el medi ambient. 

 Disseny i desenvolupament d’activitats participatives que fomentin la impliació escolar i 

ciutadana. 

Eficiència en el consum de recursos i la generació de residus a través de: 

 Disseny dels materials comunicatius reutilitzables. 

 Transformació de residus en recursos pel funcionament de serveis basats en la reutilització i 

la reparació. 

 100% de les publicacions fetes en paper reciclat. 

 Assessorament d’entitats, centres educatius i serveis de l’Ajuntament per l’ambientalització 

d’espais durant les festes i esdeveniments populars, així com els espais de treball. 

 Ampliació i actualització del programa d’activitats pels centres educatius. 

Les campanyes, ja siguin informatives o bé participatives, s’impregnen sempre d’un enfocament 
educatiu i de sensibilització amb l’objectiu d’aconseguir un canvi social real de compromís amb el 
medi ambient local. També es promouen iniciatives formatives internes per continuar creixent i poder 
donar un servei de qualitat. 

Un altre punt important és l’ampliació de les xarxes de col·laboració amb serveis, entitats i centres 
educatius que cada cop més, donen més ús als serveis oferts pel SER. 
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CAMPANYES I ACCIONS AMBIENTALS 

Durant el 2019 s’incrementen el nombre d’accions adreçades a la ciutadania, amb especial reforç al 

sector comercial. Aquest fet es tradueix en un increment de la taxa de selecció de residus gràcies 

a: 

 El seguiment exhaustius d’establiments grans generadors de residus de la ciutat 

 L’ambientalització d’aules i dependències municipals amb la col·locació de papereres de 

selecció de residus.  

 L’ampliació dels punts de recollida selectiva en altres activitats de la Festa Major . 

 La distribució de cubells, bosses compostables i bosses de selecció de residus entre la 

ciutadania 

També destaca un increment de la participació ciutadana relacionat amb: 

 L’increment de sol·licitud d’activitats ambientals des dels centres educatius. 

 El foment de la sensibilització a través del joc amb l’escape room ‘Retorn a la Terra’ 

 La jornada de Sinergies ambientals 

 L’enfortiment i establiment de nous vincles amb entitats i particulars, especialment en la 

celebració del Dia de la Terra. 

 

EVOLUCIÓ EN NÚMEROS 

 

Evolució de la Recollida Selectiva  

 

 

La taxa de selecció de residus es va incrementant des del 2015, cada cop la ciutadania selecciona 
més els residus, però encara estem allunyats de l’objectiu marcat pel Pla Local de 65% pel 2025.  
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Evolució en la participació de serveis  

 

L’ús dels serveis per part de la població és un bon indicador del compromís amb la 

problemàtica dels residus, així com l’ús de la Deixalleria Municipal es manté constant, lús de 

les deixalleries mòbils i la Trocalleria va en ascens. El Dimecres Manetes, encara i ser un servei 

de menor capacitat, també mostra aquesta tendència. 
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9.2. PERSPECTIVES DE MILLORA 

Un cop analitzat i valorat el treball fet durant el 2019, aquesta memòria té com a finalitat última 

identificar àrees de millora i sinergies que permetin seguir creant valor i contribuint a la millora 

ambiental de la ciutat. Les noves fites i millores partiran de: 

- Els objectius qualitatius i quantitatius establerts al Pla Local de Residus  

- Incorporar l’enfocament dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, definits a nivell 

mundial per l’Assemblea General de les Nacions Unides 

- L’experiència i la trajectòria del SER 

- Les tendències educatives i comunicatives actuals 

En quant a les campanyes i futures accions es preveu: 

 Promoure la innovació en el disseny de campanyes de comunicació i les activitats educatives. 

 Maximitzar la personalització de les campanyes en funció dels objectius i públic destinatari: 

comerços, centres educatius, famílies, restauradors, etc. 

 Continuar treballant per abordar problemàtiques concretes, sobretot en el camp dels 

abandonament de residus i la millorar la recollida selectiva en el sector comercial. 

 Continuar fomentant la transversalitat i la cooperació entre serveis per desenvolupar 

campanyes sumant diferents enfocaments. 

 Incrementar l’eficiència dels sistemes d’anàlisi i seguiment de resultat de  les nostres 

campanyes i accions. 

 Conceptualització de noves activitats i campanyes. 

 Estar més a prop de la ciutadania i dels agents de canvi de la ciutat per tal de captar les 

necessitats i problemes a solucionar. 

 Maximitzar la producció d’elements audiovisuals i la presència del servei en la ciutat. 

 Continuar innovant en la manera en com ens apropem a la ciutadania per augmentar la 

selecció i reduir el nombre de quilos de residus generats a la ciutat. 

 Promoure el creixement de participants a les activitats que organitza el servei. 

 Complir amb el nou full de ruta del Servei establert fins el 2025 (PLrR).  

 Elaborar noves estratègies per augmentar la recollida selectiva a la ciutat. 

 Créixer en col·laboradors a les campanyes implicant cada cop més a les escoles, entitats, 

ciutadans particulars, comerços, etc. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  ANNEXES 

Recull de documentació citada al llarg del 

document. 
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10.1. ELEMENTS GRÀFICS DEL DIA DE LA TERRA 

 

Banner publicitari 

 

 

Tòtem publicitari  
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Flyer per les escoles  
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Revers flyer per les escoles 
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Llibreta obsequi per col·laboradors del Dia de la Terra 

 

Receptari de Recapte  
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Programa Dia de la Terra 1 
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Programa Dia de la Terra 2  
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10.2 NADAL SOSTENIBLE 

 

 

Lona carrossa de Nadal 

 

10.3 FESTA MAJOR 

 

Anunci del got reutilitzable de la Festa Major 
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Cartell got retornable 

 

Flyers per promoure la selecció de residus als bars de la Festa Major 
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Flyer digital per la participació a l’Escape Room a la Festa Major 
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10.4. VAIXELLA COMPOSTABLE 

 

Adhesiu per marcar les caixes de vaixella compostable sol·licitades per les entitats i serveis 

municipals  
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10.5. SAQUES PER A LA RECOLLIDA DE FRACCIÓ VEGETAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Flyer restes vegetals                                                                Revers flyer restes vegetals 

 

10.6. CARNET RECICLOARTISTA 
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10.7. ENCARA PODEN DONAR MOLT DE JOC 

 

Cartell i anunci de la Recollida de Joguines 

10.8. DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT 

 

Imatge del Mercat d’Intercanvi 
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10.9. SETMANA EUROPEA DE LA PREVENCIÓ DE RESIDUS 

 

Programa SEPR19 1  
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Revers programa SEPR19 2  
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Anunci tòtem digital SEPR19 

 

 

Capcelera per xarxes i web municipal  
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10.10. ECOTALLERS EN CLAU DE RE  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatges pels mailing de promoció dels Ecotallers 
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10.11. DIMECRES MANETES 

 

Cartell Promocional del servei Dimecres Manetes 
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Display 1  per a la promoció del Dimecres Manetes  
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Display 2  per a la promoció del Dimecres Manetes  
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10.12. LA TROCALLERIA 

 

Cartell informatiu pels portals propers als punts de parada de la’ Trocalleria es Mou’ durant 

la SEPR19 
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Díptic informatiu de la Trocalleria 
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Revers del dítpic informatiu 
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Lona 1 per la millora del Servei de Trocalleria 

 

Lona 2 per la millora del Servei de Trocalleria 
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10.13. CAMPANYA RECICLA! L’ORGÀNICA AL MARRÓ 

 

 

Anunci trassera busos 

 

Opis   
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Flyer escola per la reducció als impropis de la fracció orgànica 
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Flyer escola per la reducció als impropis de la fracció orgànica 

 (revers) 
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10.14. RECOLLIDA PORTA A PORTA 

 

Adhesius per a contenidors del PaP 
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Full explicatiu amb horari de la recollida del porta a porta cartró comercial 
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Full explicatiu de la recollida porta a porta de la fracció orgànica 
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Full informatiu de la recollida porta a porta a polígons industrials 
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Cartell de col·laboració pel reciclatge  
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10.15. FIBROCIMENT 
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10.16. OLICLAK A LES ESCOLES 

 

 

Cartell per les escoles  
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Adhesius a les caixes de recollida dels clakis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flyers informatius per les escoles                                                       Revers del flyer informatiu 
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Cartells per les deixalleries mòbils 



 

 106 

10.3. ADHESIU ‘PREVENCIÓ D’ABANDONAMENTS ALS CONTENIDORS’ 
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10.17. SINERGIES AMBIENTALS 

 

Cartell de la jornada 
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10.18. PRESENTACIÓ DEL PLA LOCAL DE RESIDUS 

 

 

Anunci pel diari local 
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Infografia actualitzada de l’estat dels residus a Rubí (web i lona) 

 

 

Actualització del logotip del PLrR 
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10.19. TELÈFON VERD 

 

 

Targeta per contactar amb el Telèfon Verd 

 

Revers de la targeta 

 

 

 

 

 

 

 

 


