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Recollida selectiva. Què i perquè? 

La recollida selectiva consisteix a recollir diferenciadament 
diferents fraccions dels residus municipals amb la finalitat de 
poder-les reciclar.  

 

És una de les eines que tenim els ciutadans, les activitats 
econòmiques i les administracions per contribuir de manera 
activa a la correcta gestió dels residus.  



Recollida selectiva. Què i perquè? 

Estalvi de recursos i 
energia 

Estalvi de  600 bilions 
€/8% facturació anual 

empreses 

Reducció de 500 milions 
de tones  en l’emissió de 
gasos hivernacle i de la 

contaminació. 

Disminució de material a 
tractament finalista 

Impuls a la creació 
d’ocupació: 170.000 llocs 

al 2030 

Reducció de les 
necessitats materials un 
20 %. Creixement del PIB 

3%. 

Conservació dels 
hàbitats 



Recollida selectiva. Què i perquè? 

Economia circular 



Recollida selectiva. Què i perquè? 

Font: Flanders Materials Programme 2020 (OVAM) 



Quines són les dades de Mallorca? 
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Generació de residus  
 
Increment  en la generació de residus en els darrers anys 
 
 (579.469 tones) 



Quines són les dades de Mallorca? 
 

Generació de residus (2014)  
 

País / Lloc Generació (kg/hab/dia) 

Europa 1,37 

Estat Espanyol 1,36 

Mallorca 1,74 

• La generació de residus varia considerablement d’un país a 
un altre. 

•  Per exemple a nivell europeu les dades varien des de 718 
kg/hab./any a 316 kg/hab./any. 

•  Les variacions reflecteixen diferencies de pautes de consum, 
de salut econòmica dels països i segons el tipus de gestió de 
residus municipals que hi ha implantats. 



Quines són les dades de Mallorca? 



Quines són les dades de Mallorca? 

La bossa tipus varia per regions? 
 



Quines són les dades de Mallorca? 

Però, la societat modifica els seus patrons de consum! 
 



Quines són les dades de Mallorca? 

Però, la societat modifica els seus patrons de consum! 
 

I els canvis que arribaran... 



Quines són les dades de Mallorca? 
 

Recollida selectiva del 14,1%. Per sobre de la mitjana estatal 
 
 però lluny dels objectius.  
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Quines són les dades de Mallorca? 

Estabilitat en la recollida selectiva els darrers anys 
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Quines són les dades de Mallorca? 

Diferents resultats en funció de les característiques dels 
 
 municipis  i les  estratègies implantades 



Quins són els reptes de futur que 
es plantegen? 

Avui…     

Llei 22/2011 de residus i sòls contaminats i el i el recent PEMAR 
(Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 2016-2022) inclouen 
uns objectius principals a assolir a mig termini: 

•50 % para la preparación para la reutilización y reciclado de las 
fracciones reciclables procedentes de los residuos domésticos antes de 
2020 

•70% para la preparación para la reutilización, reciclado y valorización 
material de los residuos de construcción y demolición antes de 2020. 

•La implantación de recogida separada de distintos materiales antes de 
2015 (al menos, papel, plástico, vidrio y metales). 

•La mejora de la gestión de los biorresiduos mediante la adopción de 
medidas tendentes a establecer su recogida separada, su tratamiento 
biológico in situ o en instalaciones específicas, asegurando la calidad de los 
materiales obtenidos y garantizando su uso seguro en el suelo 
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Quins són els reptes de futur que 
es plantegen? 

Prevenció 

Preparació per la 
reutilització 

Reciclatge 

Valorització 

Eliminació 



Quins són els reptes de futur que 
es plantegen? 

Demà…     

El nou paquet de mesures d’economia circular de la 
Unió Europea 

•Reciclar el 65% dels residus municipals per a l’any 2030; 

•Reciclar el 75% dels residus d’envasos el 2030; 

•Reduir els residus destinats a l’abocador fins a un màxim de 
10% de tots els residus abans del 2030; 

•Prohibir l’abocament de residus recollits de forma selectiva; 

 

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm


Quins són els reptes de futur que 
es plantegen? 

Demà…     
•Promoure instruments econòmics que desincentivin el dipòsit 
en abocadors;  

•Simplificar i millorar les definicions i mètodes de càlcul 
harmonitzat de les taxes de reciclatge a tota la UE. 

•Implantar mesures concretes per promoure la reutilització i 
estimular la simbiosi industrial – convertint el producte d’una 
indústria en la matèria primera d’una altra  

•Implantar incentius econòmics  per als productors que 
apliquin mesures d’ecodisseny als seus productes i donar 
suport als esquemes de gestió  per al reciclatges i la 
recuperació(p.e embalatges, bateries, etc) 

 



Quines  eines ens poden ajudar? 
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Quines  eines ens poden ajudar? 
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Quines  eines ens poden ajudar? 

 

 

 

Models de gestió de residus 

• Cada model de segregació de residus es combina amb un o 
diversos dels sistemes de recollida segons les característiques i 
preferències de cada municipi. 

 

Model de 
segregació 

Sistema de 
recollida 

Model de 
recollida 



Quines  eines ens poden ajudar? 

 

 

 

Model de 
segregació 

Sistema 
de 

recollida 

Model de 
recollida 

Models de segregació de residus 

Font: ARC 



Quines eines ens poden ajudar? 

 

 

 

Com es recollien els residus? 



Quines eines ens poden ajudar? 

 

 

 

Sistemes de recollida 
 
Què ha canviat?   



Quines eines ens poden ajudar? 

 

 

 

Sistemes de recollida 
 
Què ha canviat?   



Quines eines ens poden ajudar? 

 

 

 

Sistemes de recollida 
 
Quines opcions tenim?   

Recollida en 
superfície 

Contenidors 
soterrats 

Recollida 
Porta a 
Porta 

Recollida 
pneumàtica 



Quines eines ens poden ajudar? 

 

 

 

Sistemes de recollida 
 
Model de contenidors en superfície   

• Recollida selectiva en àrees de vorera i en àrees d'aportació mitjançant contenidors 
ubicats damunt les voreres o paviment dels carrers. 



Quines eines ens poden ajudar? 

 

 

 

Sistemes de recollida 
 
Model de contenidors en superfície. Quines variacions hi ha?    

Càrrega posterior Càrrega lateral Càrrega superior 

Contenidors bilaterals Contenidors/recollida 
bicompartimentada 

Contenidors “quita y 
pon” 



Quines eines ens poden ajudar? 

 

 

 

Sistemes de recollida 
 
Model de contenidors soterrats   

• El model de recollida en contenidors soterrats consisteix en col·locar els contenidors 
sota el nivell del sòl. Des de la superfície solament és visible una bústia per 
contenidor que serà utilitzada pels ciutadans per a lliurar els seus residus. 



Quines eines ens poden ajudar? 

 

 

 

Sistemes de recollida 
 
Model de contenidors soterrats. Quines variacions hi ha?    

• Els mecanismes d'elevació més utilitzats són la utilització de la ploma del camió de 
recollida i els sistemes hidràulics incorporats a cada àrea de contenidors soterrats. 
Els contenidors poden ser de major volum als utilitzats en superfície ja que no hi ha 
ocupació de l'espai públic. 

 



Quines eines ens poden ajudar? 

 

 

 

Sistemes de recollida 
 
Model de Porta a Porta   

• La recollida selectiva porta a porta (PaP) consisteix en lliurar els residus al servei 
municipal de recollida davant de la porta de casa, en uns dies i hores determinats 
per a cada fracció.  



Quines eines ens poden ajudar? 

 

 

 

Sistemes de recollida 
 
Model Porta a Porta. Quines variacions hi ha?   

• A través d'un model porta a porta es pot fer la recollida de totes les fraccions 
domèstiques amb recollida a la via pública (rebuig, FORM, vidre, envasos i paper i 
cartró), o la recollida només d'algunes fraccions, que com a mínim són rebuig i 
FORM, mantenint els contenidors per a la resta de fraccions. 

 

 



Quines eines ens poden ajudar? 

 

 

 

Sistemes de recollida 
  
Model de recollida pneumàtic   

• El sistema de recollida pneumàtica de residus consisteix en disposar d'una sèrie de 
bústies d'abocament connectades mitjançant canonades subterrànies a un punt 
d'aspiració. 



Quines eines ens poden ajudar? 

 

 

 

Sistemes de recollida 
 
Model de recollida pneumàtic. Quines variacions hi ha?   

• Existeixen dos sistemes pneumàtics per a recollir aquests residus: estàtic (a través 
d’una xarxa de conductes connectats a una central) i  el mòbil (a través d’una xarxa 
de punts que es connecten a un vehicle aspirador) 

Pneumàtica 
fixa 

Pneumàtica 
mòbil 



Quines eines ens poden ajudar? 

 

 

 

Sistemes de recollida 
 
De manera simplificada   

Font: MAGRAMA 



Quines eines ens poden ajudar? 

 

 

 

Sistemes de recollida 
 
Recollides comercials   

• Les recollides comercials són específiques per generadors d’activitats econòmiques. 
Cal tenir en compte que en pes els residus d’origen comercial  (dins del pes total dels 
residus municipals) correspon entre un 15% i un 30% del total (en funció del tipus de 
municipi i la tipologia i quantitat  d’activitats econòmiques presents). 

 



Quines eines ens poden ajudar? 

 

 

 

Sistemes de recollida 
 
Recollides comercials. Modalitats   

Model integrat: 
El comerç utilitza els mateixos 
contenidors i logística de 
recollida que utilitza el 
ciutadà. 

Costos baixos 
Suposa que el servei domiciliari pot absorbir 
el flux comercial (cal considerar dotació 
freqüència) 

Zones amb baixa densitat d'activitat 
econòmica i amb activitats amb poca 
generació de residus (similars a 
domiciliaria) 

Model mixt: 
 El comerç utilitza diferents 
contenidors però la mateixa 
logística de recollida que 
utilitza el ciutadà. 

Costos intermedis 
Suposa que la flota de recollida domiciliaria 
pot absorbir la recollida de contenidors 
comercials (cal considerar freqüència, nombre 
de camions) 

Zona amb densitat de població 
intermitja y certa densitat d'activitat 
econòmica 
Presència de grans  i mitjans 
productors. 

Model segregat: 
El comerç utilitza diferents 
contenidors i diferent 
logística de recollida que 
utilitza el ciutadà. 

Costos alts 
Supone la existencia de equipos, material y 
servicios completamente independientes 

Zona amb alta densitat de població i 
actividad econòmica 
Presència de grans productors. 

Combinació de models En funció de les necessitats de cada cas Municipis amb característiques 
diferents per zones. 



Quines eines ens poden ajudar? 

 

 

 

Sistemes de recollida 
 
Recollides específiques. Voluminosos.   

• Els voluminosos són els residus que, per les seves dimensions no es poden posar en 
els contenidors del carrer  

• La recollida segregada de voluminosos comporta diversos beneficis com el fet de 
disminuir el nombre de trastos abandonats a la via pública i la valorització dels 
components d’aquests residus. 



Quines eines ens poden ajudar? 

 

 

 

Sistemes de recollida 
 
Recollides específiques   

Fracció Sistema de recollida 

Deixalleries Recollida en 
equipaments 

Recollida en 
comerços 

Recollida 
demanda 

Altres recollides 

Voluminosos √ √ Recollida en via 
pública 

Tèxtil √ √ √ (en centres 
comercials) 

√ 
 

Oli vegetal √ 
 

√ (mercats, 
c.cívics...) 

Recollida comerços 

Poda √ √ Conj.FORM* 

Fàrmacs √ 

Piles √ √ √ 

Altres 
fraccions 

√ √ Mòbils, làmpades... 



Quines eines ens poden ajudar? 

Parcs verds 
 

- Models de deixalleries... Tipus fixe 

 



Quines eines ens poden ajudar? 

Parcs verds  

- Models de deixalleries... Mòbils... 

 



Quines eines ens poden ajudar? 

Parcs verds  

- Models de deixalleries... Altres opcions 

 



Quines eines ens poden ajudar? 

 

 

 

Responsabilitat ampliada al productor 
 

• La normativa específica de cada flux de residus inclou les 
obligacions dels productors de productes en relació amb els 
residus que generen (normalment el finançament de la gestió i el 
compliment d'objectius) i la modalitat de compliment d'aquestes 
obligacions .  

• Dintre de les modalitats es contempla la creació de sistemes 
integrats de gestió (SIG) o/i sistemes de dipòsit devolució i 
retorn. 

• El SIG és l’opció que finalment ha estat la pràctica més habitual 
per a gairebé tots els fluxos de residus regulats.  

• Són gestionats per entitats sense ànim de lucre que poden 
adoptar diferents formes jurídiques com la d'associació, societat 
anònima, etc., I les empreses que decideixen complir les seves 
obligacions a través d'ells han de col·laborar en el finançament 
del funcionament del sistema 



Quines eines ens poden ajudar? 

 

 

 

Sistemes de recollida 
 
Criteris selecció sistema  

•Estructura urbanística: dispersió del territori, horitzontalitat 
dels habitatges, densitat de població 

•Mida dels carrers, estructura vial 

•Tipologia de residències (principal, secundàries, etc) 

•Tipologia de generadors: domèstics, comercials (i 
assimilables) 

•Definició del terme municipal. Elements frontera (Carreteres, 
rius, etc) 

•Voluntat política a un canvi de sistema 

•Voluntat de la població a un canvi de sistema 

+ generació (estacionalitat) i composició 



Quines eines ens poden ajudar? 

 

 

 

Sistemes de recollida 
 
Criteris selecció sistema  

Model Mitjana % de Recollida 

selectiva 

Porta a Porta 52,8 % 

Mixte (PaP i contenidors) 16, 6% 

Contenidors (FORM) 20,5 % 

Contenidors (sense FORM) 11,6% 



Quines eines ens poden ajudar? 

 

 

 

Sistemes de recollida 

Font: ARC 



Quines  eines ens poden ajudar? 
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Quines eines ens poden ajudar? 

 

 

 

Suport de noves tecnologies 
 
Aplicacions en la gestió de residus   

• De forma addicional a la tecnologia associada a les smart cities, el factor  humà – 
mitjançant la figura del gestor – és clau per a l’optimització dels recursos en pro de la 
sostenibilitat.  

• L’aplicació de les tecnologies de la informació, la comunicació i la sensorització 
permeten una gestió més eficient dels recursos amb la conseqüent millora de 
sostenibilitat dels habitats urbans 



Quines eines ens poden ajudar? 

 

 

 

Suport de noves tecnologies 

• Control de rutes (GPS) 

• Pesatge 

• Identificació de contenidors 

• Sistemes d’identificació d’usuaris 

• Sensors del nivell d’ompliment dels residus 

• Control d’incidències en temps real 

• I un llarg etc.  

 



Quines eines ens poden ajudar? 

 

 

 

Suport de noves tecnologies 
 
Exemples  



Quines  eines ens poden ajudar? 
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Quines  eines ens poden ajudar? 

Control del 
servei 

regulació via 
Plec de 

condicions 

Inspecció  

Auditories 

Incidències 
(internes i via 

ciutadania) 



Quines eines ens poden ajudar? 

 

 

 

Plecs de condicions tècniques  
 
 • El plec de condicions tècniques és un instrument de gestió dels residus. 

• Es recullen les condicions per les que s’ha de regir la prestació del servei públic de 
recollida de residus en un ens local. 

• S’estableixen els drets i obligacions que regularan les relacions entre l’adjudicatari 
del servei i l’ens local.  



Quines eines ens poden ajudar? 

 

 

 

Plecs de condicions tècniques  
 
Condicions econòmiques i sancions  

• Pressupost dels serveis. Costos unitaris 

• Facturació per certificació 

• Altres mecanismes de pagament: per qualitat, per corresponsabilitat, per 
objectius. 

• Aplicació de sancions 

• Revisió de preus (desvinculació IPC general) 

 Certificació per serveis 

• Servei realitzat-Servei 
certificat 

• Aplicació de preus 
unitaris 

Retribució per objectius- 
qualitat del servei 

• Retenció de partida 
econòmica en base % 
assoliment objectius de 
qualitat del servei (núm. 
desbordaments, etc.) 

Retribució per objectius – 
resultats obtinguts 

• Retenció de partida 
econòmica en base % 
assoliment objectius 
ambientals (% impropis, 
% RS,etc.) 



Quines eines ens poden ajudar? 

 

 

 

Inspecció i control  
 
 
 • Fiscalització de la contracta. Control qualitatiu/quantitatiu. 

•  Control econòmic (p.e certificació mensual) 

• Aportar coneixement per la millora continua 

• Optimització de recursos (dades i comprovació) 

• Incentiu per la implicació de la ciutadania/ grans generadors 

 

 
Inspecció i 

control 
Auditoria Incidències 



Quines  eines ens poden ajudar? 
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Quines eines ens poden ajudar? 

 

 

 

Ordenances    
 
 •   L'ordenança municipal és una de les eines més adequades i necessàries per 

regular els aspectes de gestió del medi ambient. Permet regular localment el sistema 

de recollida, produeix efectes jurídics de cara a tercers i dota l'ens local de capacitat 

jurídica i sancionadora.  

 

• L'ordenança municipal ha de fer referència i estar relacionada amb l'ordenança 

que regula la taxa d'escombraries, que és d'aprovació anual. 

Ordenança 
municipal 

Ordenança 
fiscal 



Quines eines ens poden ajudar? 

 

 

 

Ordenances.  
 
Aspectes a incloure    
• Propietat dels residus un cop son entregats al servei de recollida. 

• Objectius de recollida selectiva.  

• Obligatorietat de realitzar la separació en origen dels residus per 

part dels usuaris. 

• No obligatorietat de recollida per part de l’Ajuntament dels residus 

que no s’entreguin en condicions estables.  



Quines eines ens poden ajudar? 

 

 

 

Ordenances.  
 
Per què actualitzar-la?     
 
 •Adaptació als sistemes de gestió de residus implantants (p.e:canvi de 

model) 

• Adequació a nova legislació (nacional i/o autonomica) en matèria de 

residus 

•Noves tipologies de residus i sistemes de recollida ( Raee’s, 

biosanitaris,etc.) 

•Canvi en les competències en la gestió dels residus 

• Variacions en les condicions de la gestió dels residus (horaris, forma 

d’entrega,etc.) 

•Modificacions en el rang sancionador 

 



Quines eines ens poden ajudar? 

 

 

 

Taxes i fiscalitat    
 
 
 

 

 

 

Mecanismes de 
fiscalitat 

Municipal 

A través de 
l’ordenança fiscal (per 

estructura, via 
bonificacions,etc.) 

A través del pagament 
per generació 

Autonòmic/Insular 
A través d’aplicació de 

cànons 

Els incentius fiscals tenen la capacitat de modificar conductes 



Quines eines ens poden ajudar? 

 

 

 

Ordenança fiscal i taxes    
 
 

 

Ordenança fiscal: domicilis 

• Compostatge: bonificacions per a l’ús de compostadors individuals i/o 

comunitaris. 

• Deixalleria: bonificacions per a l’ús continuat de la deixalleria. 

• Altres ambientals: bonificacions per a la realització d’altres bones pràctiques 

ambientals a nivell individual o col·lectiu, tals com l’establiment de diverses 

millores de minimització de residus, índexs de recollida selectiva per zones o 

assoliment d’objectius de reciclatge. 
 



Quines eines ens poden ajudar? 

 

 

 

Ordenança fiscal i taxes 
 

Ordenança fiscal activitatas econòmiques: base imposable o 

bonificacions 

 

 
Categoria 
d’activitat 

Indicador 
d’activitat 

Superfície 
Tipologia de 

residus 

Volum de 
residus estimat 

o efectiu 



Quines eines ens poden ajudar? 

 

 

 

Ordenança fiscal i taxes. PxG 
 

Font: ARC 



Quines eines ens poden ajudar? 

 

 

 

Ordenança fiscal i taxes. PxG 

• En funció de les característiques socio–urbanístiques del municipi 
 
• Segons el model de recollida existent  i de l’element a “contabilitzar” (bosses, 
cubells,etc.) 
 
• L’import de la taxa dependrà de la recaptació que es vulgui assolir i la generació de 
residus estimada principalment. 

 
• L’importa de la taxa pot ser: 
 
 
 
•El % de la part fixa de la taxa dependrà de:  

• La seguretat recaptatòria que es vulgui assolir. 
• L’incentiu que es vulgui crear. 

 
 

Import taxa 

Proporcional 

Variable 

Part fixa 



Quines eines ens poden ajudar? 

 

 

 

Fiscalitat 
 
Cànon sobre la disposició dels residus    
 
 

Àmbit d’aplicació 

• Els cànons sobre la 
disposició del rebuig 
dels residus municipals  
s’apliquen a tots els 
residus que tenen la  
consideració de residus 
municipals i que es 
destinen a disposició 
(dipòsit controlat o 
incineració). 

Retorn del cànon 

• L’import dels cànons 
s’ha de destinar en un 
50% com a mínim al 
tractament de la fracció 
orgànica recollida 
selectivament,  inclosos 
els tractaments de 
millora del rebuig de les 
plantes i la  reducció de 
l’orgànica continguda en 
la fracció resta.  



Quines eines ens poden ajudar? 

 

 

 

Fiscalitat 
 
Cànon sobre la disposició dels residus    
 
 El Cànon sobre la disposició dels residus municipals ha servit per: 

 

• Incrementar el cost de la gestió de la fracció resta, facilitant així 
les polítiques d’estalvi econòmic lligades a la prevenció. 
 
• Contribuir al desplegament de les  recollides selectives de 

residus  
municipals, en concret de la fracció orgànica, disminuint el  

desequilibri econòmic entre els municipis. 



Quines eines ens poden ajudar? 

 

 

 

Font: ARC 



Quines  eines ens poden ajudar? 

Reduir la 
generació de 

residus i 
incrementar 

l'eficiència dels 
recursos 

Normativa i 
fiscalitat 

Participació 

Suport de noves 
tecnologies 

Model de 
recollida 

Coneixement: 
control i 

seguiment 

Comunicació i 
educació  

Prevenció i 
economia 

circular 



Quines eines ens poden ajudar? 

 

 

 

• Campanyes de comunicació 

• Accions de promixitat 

• … 
Comunicació 

• Programes educatius 

• Tallers i activitats familiars 

• … 
Educació 

• Processos participatius 

• Canals bidireccionals 

• … 
Participació 



Quines eines ens poden ajudar? 

 

 

 



Cal encaixar les peces per assolir el repte… 

Quines eines ens poden ajudar? 



Montse Masanas 

mmasanas@lavola.com 

 

www.lavola.com 

@lavola1981 

Gràcies  
per la seva atenció 

mailto:mmasanas@lavola.com

