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Permeteu-me que em presenti
Albert TORRAS
- Llicenciat en Biologia
- Doctor en Didàctica de les Matemàtiques i les Ciències Experimentals per la
UAB
-

Anys de docència
Anys d’educador ambiental al Parc de Collserola
Anys de coordinador de campanyes de foment del reciclatge
Anys de coordinador de la Xarxa de Deixalleries Metropolitanes de Barcelona

636 Km2
48 % ocupat
3,2 M d’habitants
36 municipis
15 % universitaris

Algunes singularitats
L’Àrea Metropolitana de Barcelona
- És una Entitat local de segon ordre, creada per llei del Parlament
- Els òrgans de govern s’escullen en funció dels resultats municipals
Pel que fa als residus
- La recollida la fa el municipi (contractes, camions, horaris, contenidors,…)
- El tractament el fa l’AMB (plantes, disposició final,…)
El ciutadà paga dues taxes diferenciades
- Recollida, amb l’IBI o específicament
- Tractament a l’AMB amb el rebut de l’aigua (TMTR)
La planificació i coordinació són fonamentals

Pla Director sectorial de residus no perillosos de
Mallorca (octubre 2013)
Article 20. Parcs verds
20.1. Els parcs verds són instal·lacions públiques per a aportar-hi residus especials
d’àmbit domèstic, no inclosos en els sistemes de recollida ordinària i separats en
origen. (...) Cada municipi ha de garantir la disponibilitat de parc verd per als seus
residents, de forma municipal, mancomunada o mitjançant conveni.
20.2. Els parcs verds que actualment estan en funcionament s’han d’adaptar als
requisits tècnics en un període de temps no superior a un any des de l’entrada en
vigor d’aquest Pla.
20.3. Correspon a l’ens local competent determinar la ubicació, el disseny, els
residus que es recolliran, els possibles usuaris, el tipus de servei de vigilància, els
horaris de disponibilitat per als usuaris i la informació que es facilitarà.
20.4. L’entitat gestora del parc verd, abans de posar-lo en funcionament, ha
d’obtenir l’informe favorable del Consell de Mallorca...

Pla Director sectorial de residus no perillosos de
Mallorca (octubre 2013). Annex I. 2
El parc verd és una instal·lació vigilada, equipada i condicionada amb uns
requisits adients que permet la recollida selectiva dels
- residus d’origen domèstic, perillosos i no perillosos, que no són objecte de
recollida domiciliària.
- Alhora, pot ser un servei de suport per a les fraccions que disposen de
recollida municipal i
- un servei per recollir els residus produïts per activitats econòmiques petites en
quantitats limitades.
Requereix una autorització administrativa segons el que preveu l’article 27.1 de la
Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.
Les fraccions s’han d’identificar segons el color dels contenidors:
• Marró o negre per a la fracció orgànica dels residus municipals
Poden assumir altres fraccions, com roba usada, podes i d’altres.

Pla Director sectorial de residus no perillosos de
Mallorca (octubre 2013). Annex I. 2
Els parcs verds no poden admetre els residus següents:
i. Residus industrials en grans quantitats i els procedents de generadors no
autoritzats.
ii. Restes de medicaments i residus sanitaris procedents de clíniques, hospitals,
farmàcies o veterinaris.
iii. Restes d’animals morts, productes de decomisos i residus ramaders i agrícoles
en grans quantitats i excrements d’animals.
iv. Residus d’activitats mineres o extractives.
v. Residus radioactius.
vi. Residus explosius.
vii. Qualsevol altre residu que és pugui considerar perillós i/o inadequat per
emmagatzemar-lo al parc verd.

Pla Director sectorial de residus no perillosos de
Mallorca (octubre 2013). Annex I. 2
Ubicació
Els parcs verds s’han de construir en terrenys especialment dissenyats per
a la funció prevista i s’han de complir les característiques següents:
1. S’han de construir preferentment dins els límits del nucli urbà (ciutat, vila,
poble o indret turístic).
2. Han de tenir una bona accessibilitat per als veïns i vehicles que hi vulguin
acudir.
3. No hi pot haver impediments físics que dificultin la recollida (esteses aèries,
mobiliari urbà, vehicles estacionats, etc.).
4. Han d’estar a una distància relativament curta del centre de la població, si es
fan a les rodalies.

Pla Director sectorial de residus no perillosos de
Mallorca (octubre 2013). Annex I. 2
Disseny constructiu
b. La instal·lació ha de ser accessible
c. Cal que estigui dotada d’una tanca de seguretat
d. L’àrea s’ha d’habilitar per al pas de persones, cotxes particulars i,
especialment, camions de recollida.
f. Com a mínim, cal que hi hagi dos contenidors de cada tipus
g. Si té dues portes, una ha de ser d’entrada i l’altra de sortida. Si
només n’hi ha una, es pressuposa que no hi poden entrar cotxes.
h. Han de quedar ben delimitades les zones per col·locar els diferents tipus de
contenidors, que no s’han de barrejar.
j. Si s’escau, els contenidors de barqueta convé que estiguin a un nivell més
baix, per ajudar els usuaris.
k. Es proposa crear una barrera verda al voltant el recinte.
l. Al recinte, hi ha d’haver un cartell ben visible (mides mínimes 4 x 2 m) que posi
"Parc verd" i el nom de l’ajuntament al qual pertany. A més, el seu emplaçament
ha d’estar ben indicat amb senyals indicadors a les principals vies urbanes

Pla Director sectorial de residus no perillosos de
Mallorca (octubre 2013). Annex I. 2
Instal·lacions
- El terra ha d’estar asfaltat, amb pendent per facilitar l’eliminació d’aigües.
- Hi ha d’haver una instal·lació de circuit de televisió (mínim de 2 càmeres)
- El parc verd necessita una escomesa d’aigua
- Ha de disposar d’instal·lacions elèctriques i il·luminació artificial per a les
hores de poca incidència solar.
- S’ha d’habilitar una caseta dins del recinte per a les persones encarregades.
- Hi ha d’haver una zona coberta per a magatzem tancat de residus perillosos.
- Els fluorescents i llums de vapor de mercuri s’han d’emmagatzemar
preservant-los de la corrossió per causes meteorològiques.
- L’amiant s’ha s’ha d’etiquetar i separar d’altres residus
- Les piles i acumuladors s’han de dipositar en contenidors en un magatzem
tancat,
- Les bateries s’han de dipositar en contenidors aptes i resistents als àcids
- Els electrodomèstics amb CFC s’han d’emmagatzemar en un lloc cobert
- Els olis minerals usats no es poden barrejar amb altres olis

Pla Director sectorial de residus no perillosos de
Mallorca (octubre 2013). Annex I. 2
Horari i persones encarregades
- L’horari ha de ser ampli, intentant evitar actes de vandalisme o d’abocament
incontrolat.
- S’ha de netejar regularment.
- Les tasques diàries de la persona encarregada són:
Obrir i tancar
Fer la vigilància
Assessorar el públic
Avisar si els contenidors estan plens
Denunciar els incompliments de les normes d’ús
Portar un llibre d’incidències
Facilitar les inspeccions i les verificacions

Quejas vecinales por el lamentable estado
del punt verd de Llucmajor
Mallorcadirario.com 15/06/2016

Las empresas de los polígonos ya pueden
usar el Punt Verd de Son Castelló
Mallorcadiario.com. Gener 2016

Programa Metropolità de Gestió de Residus
Municipals (PMGRM) 2009-2016

Actualment el procés d’avaluació i revisió perquè
-

Portem 20 anys d’experiència en deixalleries
La legislació canvia contínuament (Europa, Espanya, Catalunya,...)
Els hàbits canvien contínuament
La crisi econòmica ens afecta seriosament

I també perquè augmenta el coneixement

PMGRM 09 -16
Xarxa Metropolitana de Deixalleries
www.amb.cat. 69 instal·lacions fixes de mides diferents: municipals, de zona, de
barri, minideixalleries (de mercat), 15 deixalleries mòbils que cobreixen més de
150 punts de recollida. Deixalleria mòbil escolar.
www.deixalleries.com. Per donar transparència a les dades de recollida i ús.
L’article 81 de la Llei 3/2015 d'11 de març, de mesures fiscals, financeres i
administratives modifica la Llei reguladora de residus, que resta redactat de la
manera següent:
«Deixalleria: el centre de recepció i emmagatzematge selectius de productes per
a la reutilització i de residus municipals per a tractaments posteriors: la
preparació per a la reutilització, la valorització i la disposició final.»”

L’any 2012, l’Ajuntament de Barcelona va voler conèixer el potencial de
prevenció de residus mitjançant la reutilització a les deixalleries.
Analitzant 60.852 unitats equivalents a 214 tones de residus...
- Els RAEE són la categoria majoritària en tots els casos, excepte a PVZ
on els residus voluminosos són majoritaris en pes.
- Les possibilitats de reutilització directa són del 26% sobre el total
d’unitats (83 % actuals i 17% com obsoletes/antigues).
- Amb un major potencial de reutilització a
-

PVBarri són els coberts, els mòdems, teclats, TV de tub de mida petita i gran, altaveus, monitors
de tub, carregadors de mòbil, estris de cuina;
PVZona són les joguines no electròniques, olles, mobles sense especificar, cadires de menjador,
coberts, prestatgeries, taules d’oficina, joguines electròniques i testos.

- També s’han registrat un total de 33.213 residus amb possibilitats de
reutilització mitjançant accions de verificació, neteja, reparació i
aprofitament per peces.

PMGRM 09 -16
Les deixalleries a Catalunya, segons el Decret 1/2009
- Article 3f: Deixalleria: el centre de recepció i emmagatzematge, selectius, de
residus municipals que no són objecte de recollida domiciliària.
- Article 44: la deixalleria es considera Recollida Selectiva
- Article 49: Els ajuntaments han de fer la reserva de sòl en el planejament
urbanístic.
- Article 52: Els municipis de més de cinc mil habitants de dret han d’establir el
servei de deixalleria.
- Article 54: els comerciants han de lliurar els residus a un gestor autoritzat o al
servei municipal, que inclou la deixalleria.
- Annex I: El reglament del servei ha d’establir les condicions i pot limitar la
relació de residus admesos.

PMGRM 09 -16
Les deixalleries no poden admetre:
i. Residus industrials en grans quantitats i els procedents de generadors no
autoritzats.
ii. Restes de medicaments i residus sanitaris procedents de clíniques, hospitals,
farmàcies o veterinaris.
iii. Restes d’animals morts, productes de decomisos i residus ramaders i agrícoles
en grans quantitats i excrements d’animals.
iv. Residus d’activitats mineres o extractives.
v. Residus radioactius.
vi. Residus explosius.
vii. Qualsevol altre residu que és pugui considerar perillós i/o inadequat per
emmagatzemar-lo.

PMGRM 09 -16
Les deixalleries SÍ poden admetre segons l’annex del Decret 1/2009
- Residus de comerciants i petits industrials, abonant un preu públic, amb
limitacions de quantitat.
- Entre 60 i 40 tipus de residus identificats segons la LER (CER a Catalunya)
procedents de particulars o petits comerciants.
Tenint en compte que:
- No s’admeten medicaments SIGRE
- No s’admet brossa orgànica ni pa sec
- No totes admeten envasos (vidre, cartró, envasos lleugers) perquè es recullen
a les àrees d’aportació.
- Només dues deixalleries admeten fibrociment amb amiant perquè
requereixen personal mol especialitzat.
- La llista pot variar en funció del mercat de subproductes, per exemple els K7
- Anualment s’aproven preus públics de recepció segons el cost de tractament

PMGRM 09 -16
Segons els costos de tractament, tenim
- Materials reciclables o subproductes, que tenen preu al mercat: ferralla, olis
de cuina i de motor, cables elèctrics, plàstic dur, alguns tòners...)
- Materials aliens (RAEE, piles, làmpades, bombones de butà, càpsules d’un sol
ús,...)
- Materials perillosos, que cal pagar per inertitzar-los (àcids, restes de pintura,
químics, mercuri, reactius de laboratori,...)
- Materials no perillosos però amb cost: runa, fusta, esporga,...

PMGRM 09 -16
Ubicació
- Tendència original a posar-les en
zones industrials, accessibles en
vehicle.
- Tendència actual a acostar-les a
la ciutadania, fent-les accessibles
amb el carretó de la compra:
places, mercats,...
- Punts col·laboradors ‘de tota la
vida’
- Suport de vehicles: Deixalleries
mòbils

PMGRM 09 -16
Disseny constructiu
- Accessibles
- Protegides (?) per tanques i amb càmeres de vigilància
- Amb zones molt clares de circulació per a vianants, vehicles i camions
- Amb quatre zones, com a mínim:
- Grans residus: runa, esporga, voluminosos, resta barrejada
- Banals: plàstic dur
- Cobert d’Especials: bateries, lluminàries, especials com àcids, bases,...
(En procés d’adaptació a la normativa RAEE i piles)
- Zona taller i/o de prevenció
- En contínua revisió de les mesures de seguretat ambiental: cubetes de
retenció, coberts contra la corrosió, etc.
- Imprescindibles les bàscules calibrades (millor si estan connectades a
l’ordinador de control)
- Amb connexió telefònica, wi-fi, etc.

VILADECANS

Voluminosos amb
accés sobrelevat
Il·luminació i càmeres
Cobert d’especials, tancat

Aula i zona de prevenció i reparació
Caseta de control
Circuit de vehicles i vianants
Compostatge i hort
Bàscula de control:
entrada i sortida
Tanca perimetral

PUNT VERD DE BARRI
SAGRADA FAMILIA
BARCELONA

PUNT VERD DE BARRI
SAGRADA FAMILIA
BARCELONA

Mòdul de recollida d’amiant

Recicleria d’El Prat de Llobregat

PUNTO LIMPIO FOTOVOLTÁICO EN SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES (MADRID)

Una bona conducta?

PUNT VERD MÒBIL ESCOLAR DE BARCELONA

DEIXALLERIA MÒBIL DE VIC

DEIXALLERIA MÒBIL DE SÚRIA

PMGRM 09 -16
Horari i persones encarregades
- Entre 40 i 60 hores per setmana, en funció de la ubicació i destinataris. Entre 1
i 3 persones per instal·lació.
- S’ha de pensar en el seu reciclatge anual, com a mínim.
- Han de tenir el suport de les ordenances municipals per evitar arbitrarietats.
- Les tasques diàries de la persona encarregada són:
Obrir i tancar
Fer la vigilància
Assessorar el públic
Avisar si els contenidors estan plens
Denunciar els incompliments de les normes d’ús
Portar un llibre d’incidències
Contactar amb els tècnics municipals responsables
- Promoure la reutiltizació: http://www.uab.cat/web/residus/materialdisponible-a-la-borsa-1274857052433.html

PMGRM 09 -16
La gestió logística
- Les deixalleries tenen PC, connexió a Internet i un programa de gestió propi
que permet preveure necessitat de gestió, fer cobrament de preus públics, etc.
- Han de poder pagar amb targeta de crèdit?
- Han de poder fer factures completes per acreditar despeses i gestió.
- S’han de registrar les entrades i les sortides (encara que no sempre
coincideixen)
- Treballem, preferentment, amb gestors verificats ISO 14.001 o EMAS.

PMGRM 09 -16
I els usuaris?
- Es poden identificar amb un carnet
- Obtenen un descompte del 12 % per assiduïtat

PMGRM 09 -16
I els usuaris?
- Han de confiar en els gestor.
NO es barreja tot
- Han de veure que és útil per a
tothom
- No pot representar un gran
esforç
- Han de tenir continus
reforçaments positius
- Es poden endur llibres,
cassets,...taules, cadires,
cadiretes de nadons... si es
recull a les ordenances
municipals.

PMGRM 09 -16
Algunes xifres, per acabar...
- L’any 2015 vam tractar 1.394.424,80 Tn de residus; 1,19 Kg/hab. i dia.
- Es van recollir selectivament el 33,67 %
- A les deixalleries, 78.094,95 Tn, amb 850.000 visites
2012

2013

2014

2015

TERRES I RUNES

43.419,28

39.002,43

34.913,48

34.329,08

FUSTA

15.755,19

13.964,37

14.375,67

14.881,12

ALTRES VALORITZABLES

12.767,71

9.383,36

8.230,18

7.877,25

RESTES DE PODA I DE JARDÍ

6.236,48

6.215,65

6.896,76

7.393,40

APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS

2.222,92

1.943,88

2.509,17

2.658,13

VIDRE PLA

2.200,50

2.141,10

2.311,12

2.550,85

CARTRÓ I PAPER

2.251,67

2.104,62

2.014,79

2.132,25

879,17

1.082,12

1.169,64

1.165,17

1.170,92

1.059,81

994,68

1.208,14

427,39

837,56

876,66

980,36

ROBA I CALÇAT
FERRALLA
PLÀSTIC RÍGID

PMGRM 09 -16
I quatre idees per al futur
- Mantenir el concepte de Xarxa Metropolitana
- Mancomunar algunes deixalleries grans
- Augmentar les deixalleries de barri i potser suprimir algunes deixalleries
mòbils
- Buscar la complicitat dels ciutadans
- Evolucionar el concepte de deixalleria cap a la reutilització i prevenció.
- Buscar els tractaments més adients per a cada residu i incentivar el mercat
dels subproductes.
- Col·laborar amb els SIG, sense rendir-se.
- Buscar la eficiència econòmica, quan sigui possible

Nou Pla director de residus no perillosos (2017?)
Algunes preguntes que busquen resposta
- Quants punts verds necessitem?

Segons la viquipèdia,
el 47 % no arriben a
5.000 hab.

Nou Pla director de residus no perillosos (2017?)
Algunes preguntes que busquen resposta
- Quantes fraccions hem de preveure?

Nou Pla director de residus no perillosos (2017?)
Algunes preguntes que busquen resposta
- Quantes fraccions hem de preveure?

Nou Pla director de residus no perillosos (2017?)
Algunes preguntes que busquen resposta
- No hem de recollir especials i perillosos?

Nou Pla director de residus no perillosos (2017?)
Algunes preguntes que busquen resposta
- I què en farem dels residus?

A les illes Galápagos (Equador) els
vaixells que porten mercaderies
han d’emportar-se residus al
continent ... GRATIS.

Nou Pla director de residus no perillosos (2017?)
Algunes preguntes que busquen resposta
- Hem de pagar per reciclar? On queda la responsabilitat ampliada del
productor?

Nou Pla director de residus no perillosos (2017?)
Algunes preguntes que busquen resposta
- Com sabrem si són útils?

Si es pot mesurar... es
pot millorar o reparar

Moltes gràcies!

Resultats d’una prova pilot de
recollida de RAEE a les deixalleries
de Viladecans i Sant Cugat.

On?

On?

Residu

NumSerie

FR5 PETITS ELECTRODOMÈSTICS

394349K5118208208156domèstic

•
•
•
•
•
•

Us

Marca

NumRefRAEE

EstatAparell

TipusAparell

Nokia

FR533001

NO FUNCIONA

CARREGADORS

Pes

TipusMoviment

0,08 Entrada

Observacions
L'APARELL ENREGISTART COM A REPRODUCTOR D'IMATGES, REALMENT ÉS UNA
ESPÈCIE DE PROJECTOR ANTIC DE LA MARCA MEDIUM

Uso: profesional o particular.
Jaula: corresponde al número anteriormente explicado.
Número de serie: campo con 20 dígitos como máximo.
Marca: a escoger dentro de un desplegable. Se ha ido complementando a
partir de un listado facilitado por el MAGRAMA y la Agència de Residus.
Tipo de aparato: a escoger dentro de un desplegable. Se ha ido
complementando a partir del listado no exhaustivo del RD.
Funciona: a escoger dentro de 4 posibilidades (Si/No/No, falta piezas/No,
obsoleto).

En la deixalleria de Sant Cugat se registraron 2.990 unidades de RAEE. Un total de
6.591 Kg:
Fracción
FR1
FR2
FR3
FR4
FR5
FR6

Kg
594
1.227
85
1.147
2.432
1.106

Y se separaron para su reutilización 557 Kg, el 8,4%:
Fracción
PR1
PR2
PR4
PR5
PR6

Kg
78
4
43
360
71

En Viladecans, se registraron 2.417 unidades, y 9.135 Kg:
Fracción
FR1
FR2
FR4
FR5
FR6

Kg
1.349
3.309
1.316
1.737
1.424

Fracción
PR1
PR2
PR4
PR5
PR6

Kg
258
110
346
280
5

Y se reutilizaron 999 Kg, el 11%:

Reflexions finals
•

La más evidente es que las deixallerias necesitaran incorporar más personal para realizar estas tareas
de registro y comprobación de los RAEE.

•

Respecto a los datos requeridos de los aparatos, no todos cuentan con número de serie. A veces hay
aparatos con más de un número y cuesta identificar cuál es el correcto.

•

Habría que proporcionar una lista exhaustiva de todas las marcas existentes. (1653?)

•

La lista no exhaustiva de AEE del Anexo IV no es suficiente para identificarlos.

•

Además surge la duda de cómo registrar las partes o subconjuntos. Por ejemplo, de un PC, puede
llegar el disco duro, el ventilador o la placa base por separado.

•

También hace falta aclarar si vale la pena registrar los aparatos pequeños como cargadores, cables,
auriculares, filtros de ADSL…

•

Tampoco queda claro como registrar y diferenciar los Grandes aparatos (FR4) y los Pequeños aparatos
(FR5) con componentes peligrosos del resto sin componentes peligrosos.

Reflexions finals
•

De moment, no hi ha directrius fermes sobre
com avançar en el tema.

•

Només el registre de cada aparell pot portar fins
a 3-4 minuts

•

Més el temps de reparació i el temps
d’embalatge,…

•

Ens preguntem: Quin ha de ser el cost
d’interacció?

