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Resta

Orgànica

Paper

Envasos

Vidre

Andròmines, esporga, matalssos, pots 

de pintura, piles, pneumàtics, etc.

QUINS RESIDUS GENEREM I QUÈ 
SE’N FA?

Triatge 

CTR Lloret
Dipòsit controlat Lloret

Planta compostatge Sta. Coloma

Compost per a plantes i

parcs municipals
Camió bicompartimentat

Planta embalatge St. Feliu Paper i cartró reciclat

Planta triatge Llagostera Plàstic reciclat per a envasos, 

polars, mobiliari urbà, etc.

Planta reciclatge vidre 

Mollet del Vallès

Vidre reciclat per a ampolles, etc.

Deixalleria de Breda i, d’allà, 

al gestor corresponent 

Reciclatge de cada residu concret



QUÈ PAGUEM AMB LES TAXES 
DELS RESIDUS?

Resta

Orgànica

Paper

Envasos

Vidre

Varis deixalleria

Recollida i transport

Recollida i transport

Recollida i transport

Recollida i transport

Recollida i transport

Atenció i transport

• CTR / Dipòsit

• Cànon ARC

Planta compostatge

-

-

-

Gestors

Despesa de servei Despesa de tractament

-

Retorn cànon ARC

• Retorn Ecoembes

• Venda material

Retorn Ecoembes

Retorn Ecovidrio

Ferralla, piles 

bateries, etc.

Ingressos i retorns



QUÈ ÉS I QUÈ FA L’EMPRESA NORA?

Arbúcies

• 20 municipis

• 105 serveis

• 110.000 habitants

• 38.000 tn de residus

• 2 centres

• 125 treballadors

• 83 vehicles

• Planta de compostatge

Riells i Viabrea

Fogars de la Selva

Hostalric

B

L’empresa mixta de serveis urbans de la comarca de la Selva



COM ES RECULLEN ELS RESIDUS A BREDA?

Servei actual de recollida de residus:

• Model de recollida de càrrega 

posterior bicompartimentada de 

les fraccions resta i orgànica

• Model de recollida de càrrega 

superior de les fraccions paper, 

envasos i vidre

• Deixalleria municipal amb 

aportació ciutadana



QUINES XIFRES DE SEPARACIÓ DE 
RESIDUS TENIM A BREDA?

Evolució dels residus recollits:

2010   18% separació 2015   27% separació Això és molt o poc?



QUINES XIFRES DE SEPARACIÓ 
HAURÍEM DE TENIR?

Objectiu clau: increment de la separació

Objectiu PRECAT 2020: 

60% separació

reciclatge potencial de cada fracció de residus

16%

44%

14%

13%

13%

Marge de 

creixement de 

la FORM

36% !!

Separació Breda 2015



LA SEPARACIÓ DE RESIDUS ÉS IMPORTANT 
PEL MEDI AMBIENT I PER ALGUNA COSA MÉS?

Objectiu clau: increment de la separació

Evolució dels preus del tractament de la 

fracció resta: Preu del dipòsit controlat + 

cànon de l’ARC
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ENS COSTA PARTICIPAR I SEPARAR…
QUÈ ES POT FER PER SEPARAR MÉS?

• Incentivar la separació amb mitjans que ajudin

als ciutadans a participar-hi

• Crear una cultura global per a la reducció,

separació i bon ús dels serveis de recollida de

residus

• Realitzar un salt en l’estancament de la

separació de residus de Breda i iniciar el canvi

a la comarca de la Selva

• Nou plantejament global del model de

recollida de residus de Breda



QUINS MODELS DE RECOLLIDA EXISTEIXEN?

Càrrega posterior

Càrrega superior



Càrrega lateral

Càrrega bilateral

QUINS MODELS DE RECOLLIDA EXISTEIXEN?



Porta a porta

QUINS MODELS DE RECOLLIDA EXISTEIXEN?



Resum  dels punts forts i febles

Concepte
Porta a porta de 

totes les fraccions
Càrrega Posterior Càrrega Lateral Càrrega Bilateral Càrrega Superior

Índex de recuperació 

Inversió a realitzar

Despesa de personal

Despesa de manteniment

Nº Contenidors al carrer

Tamany àrees de contenidors

Imatge carrers i àrees

Velocitat de recollida

Recollida a amdós costats

Implantació a Catalunya

€ €€ € € €€

€€

€ € € € €€

€ € €

€

QUINES DIFERÈNCIES HI HA ENTRE 
MODELS DE RECOLLIDA?



QUINES DIFERÈNCIES HI HA ENTRE EL MODEL
PORTA A PORTA I EL DE CONTENIDORS?

• Promig separació Selva interior 38%

• Promig generació Selva interior 1,46 Kg/hab·dia

• Predominant en zones amb un nivell baix de 

separació

• Model encara molt estès, el 100% de les ciutats

Porta a porta Sistema de contenidors 
Posterior, lateral i bilateral

• Promig separació municipis Pap 75/85%

• Promig generació municipis Pap 0,92

Kg/hab·dia

• Més de 100 municipis a Catalunya

• Més de 300.000 habitants

• Predominant en zones amb un alt nivell de 

separació

• Model molt funcional en municipis petits o 

mitjans, compactes i sense edificis alts



QUÈ SUPOSA UN PORTA A PORTA?

• Recollida dels residus a la porta en un horari i

calendari establert

• Repartiment de bujols per cada casa per la 

resta i orgànica que es treuen al vespre, davant

de casa i el dia que toca, i es recullen al matí

• Recollida del vidre amb contenidors al carrer

• Punts amb àrees d’emergència



I QUAN COSTA UN SISTEMA 
PORTA A PORTA?
Porta a porta: aposta econòmica de futur immediat

L’evolució a l’alça del cànon i dels preus de tractament de la fracció resta suposaran un 
estímul econòmic per als sistemes que promouen una major separació dels residus



QUAN VALEN ELS RESIDUS DE BREDA?

Quan val la recollida de residus avui? 2016

• Servei de recollida de residus: 196.973,81 € anuals

• Tractament dels residus: 54.000 € anuals
• Resta: 70.000 € anuals, dels quals 20.000 són cànon ARC

• Orgànica: 4.000 € anuals

• Retorns paper, envasos i vidre: abonament de 20.000 € anuals

Total 250.973,81 € anuals



Quan valdrà la recollida de residus si seguim igual? 2018

• Servei de recollida de residus: 198.943,55 € anuals (+1%)

• Tractament dels residus: 77.000 € anuals (+43%)

• Resta: 92.000 € anuals, dels quals 37.000 són cànon ARC (+31%)

• Orgànica: 4.000 € anuals (=)

• Retorns paper, envasos i vidre: abonament de 18.000 € anuals (-10%)

Increment d’un 10 %

global en 2 anys pel 

tractament de 

residus

Total 275.973,81 € anuals

QUAN VALEN ELS RESIDUS DE BREDA?



Quan podria valdre la recollida de residus PAP? 2018

• Servei de recollida de residus: 255.000 € anuals (+29%)

• Tractament dels residus: 12.000 € anuals (-78%) Millor separació!!

• Resta: 32.000 € anuals, dels quals 13.000 són cànon ARC (-41%)

• Orgànica: 4.000 € anuals (+150%)

• Retorns paper, envasos i vidre: abonament de 18.000 € anuals (+50%)

Increment d’un 6,5 %

global en 2 anys, 

millora d’un 3,5 %

respecte el model 

actual per l’estalvi en 

el tractament dels 

residus

Total 267.000 € anuals

QUAN VALEN ELS RESIDUS DE BREDA?



• MOLTES GRÀCIES

• BREDA, 24 DE NOVEMBRE DEL 
2016
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DE BREDA


