
 

 

EL REPTE DE CAMPRODON 

Recollida selectiva de residus municipals 

el sector HORECA 
 

 



Les persones, els professionals, les activitats 



Percepció dels residus 



Percepció dels residus 



Residus domèstics i comercials 

                persones                i                 activitats 

 

 

 

 

 

 

 

 

           residus domèstics      i        residus comercials 

  45%          35% 



Dades residus recollits el 2014 

Estadística de la recollida selectiva bruta, destí primari de la fracció resta i generació de residus municipal a Catalunya, ANY 2014 

Població Total Recollida 
Selectiva 

R.S. / R.M. % total Kg / hab / any 
total 

Resta a Dipòsit Resta a Incineració Resta a 
Tractament 

Suma Fracció 
Resta 

F.R. / R.M. % Generació Residus 
Municipal Totals 

Kg / hab / dia Kg / hab / any 

CAMPRODON 2.359 499,03 34,85 211,54 932,82 0,00 0,00 932,82 65,15 1.431,85 1,66 606,97 

Total Selecció 2.359 499,03 34,85 211,54 932,82 0,00 0,00 932,82 65,15 1.431,85 1,66 606,97 

Desglossament de la selecció:                         

- Comercials 0 21,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Domèstics 0 327,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- No desglossat 0 150,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total Catalunya 7.518.903 1.400.000,12 38,35 186,20 746.847,69 251.045,69 1.252.955,47 2.250.848,85 61,65 3.650.848,97 1,33 485,56 

* Totes les quantitats són tones 

** Les dades de població corresponen als habitants empadronats. 



Dades de residus 

RESIDUS RECOLLITS 

ACTUALMENT

FRACCIÓ

RESTA

FORM

ENVASOS

PAPER 

VIDRE

ALTRES 

RESIDUS REALS 

FRACCIÓ

RESTA

FORM

ENVASOS

PAPER 

VIDRE

ALTRES 



El cost dels serveis bàsics. 

Dades de Barcelona, expressades en €/llar (4 

membres) i dia 

 

Aigua 

Electricitat 

Gas Natural 

Telèfon 

Residus 

4,9 €/llar i dia 

2,2 €/llar i dia 

3,1 €/llar i dia 

1,1 €/llar i dia 

0,6 €/llar i dia 

12,3 €/llar i dia 



Objectiu 

• Hi ha obligació legal per als comerços de segregar els 

residus i entregar-los selectivament 

• Hi ha però també i sobretot una justificació “moral” 

per a fer-ho 

• Llencem actualment un 60% dels residus als dipòsits i 

solament en recollim selectivament el 40% 

• El nostre objectiu, el Repte, és invertir aquests valors 

• Seriem el primer municipi que ho fa amb el sistema de 

recollida que tenim, amb contenidors de carrer. 

• Necessitem la col·laboració del comerç, i sobretot del 

canal HORECA. 



Decret Legislatiu 1/2009 

Article 54 Gestió dels residus comercials  

• 1. La persona titular d’una activitat que genera residus comercials els ha de 

gestionar per si mateixa, d’acord amb les obligacions pròpies de les 

persones productores o posseïdores de residus.  

• 2. La persona titular de l’activitat ha de lliurar els residus que generi o 

posseeixi a una persona gestora autoritzada per a què se’n faci la 

valorització, si aquesta operació és possible, o disposició del rebuig, o bé 

s’ha d’acollir al sistema de recollida i gestió que l’ens local competent 

estableixi per a aquest tipus de residus, incloent-hi el servei de deixalleria.  

• 3. En tot cas, la persona titular de l’activitat generadora de residus 

comercials ha de:  

– a) Mantenir els residus en condicions adequades d’higiene i seguretat mentre 

els posseeixi.  

– b) Lliurar els residus en condicions adequades de separació per materials.  

– c) Suportar les despeses de gestió dels residus que posseeix o genera.  

– d) Tenir a disposició de l’Administració el document que acrediti que ha 

gestionat correctament els residus i els justificants dels lliuraments efectuats.  



Costos 

• No hi haurà costos més alts per fer la recollida 

selectiva 

 

• Tampoc seran més baixos, ja que estem pagant 

menys del que realment rebem com a servei 

 

• Es tracta de mantenir-los, ja que la gestió a dipòsit 

s’encarirà de forma substancial d’ara endavant 

 



Cànon de residus municipals 



Quantificació 

• L’any 2014 es van generar a Camprodon 1432 tones 

de residus municipals 

• D’aquestes, 933 tones van anar al dipòsit 

• I 499 tones es van recollir selectivament 

• Cal que recollim 360 tones més selectivament 

• El sector comercial representa un 35% del total de 

generació de residus municipals, i el sector HORECA 

és el major generador. En total són unes 500 

tones/any. 



Compromisos 

• Cal que fem la recollida selectiva de la fracció 

orgànica, el vidre, el paper/cartró i els envasos. 

• Cal establir el mètode i l’hàbit i mantenir-lo. 

• L’Ajuntament, el Consell Comarcal i l’Agència de 

Residus treballem plegats per trobar les millors 

solucions i les més pràctiques per a fer correctament 

la recollida selectiva. 

• Es subministraran bujols especials per a orgànica i 

vidre, es faran boques d’accés per bosses grans als 

contenidors, s’harmonitzaran les rutes de recollida 

porta a porta de paper/cartró, ... 

 



Com ho fem? 

• Per la fracció orgànica es subministren uns bujols amb 

pedal, que compleixen amb les determinacions del 

departament de Sanitat. Cal utilitzar sacs amb polímer 

compostable que cal portar als contenidors de carrer. 

• Per la fracció vidre es subministren uns bujols que faciliten 

el buidat en els contenidors del carrer. 

• El paper/cartró es pot portar als contenidors del carrer o es 

pot recollir en el circuit de paper i cartró comercial, tot 

sol·licitant el servei al Consell Comarcal. Actualment es fa 

els dimarts al matí.  

• Els envasos cal portar-los als contenidors grocs, on els 

dipositarem per una comporta per a bosses grans. 


