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1. INTRODUCCIÓ 
 

La gestió dels residus municipals és un aspecte clau en la gestió municipal per 

diversos motius: 

a) En els últims anys s’han aprovat normatives a diferent nivell que estableixen 

uns objectius de prevenció i de recollida selectiva de residus de compliment 

obligatori.  

b) Suposen un cost molt important pel municipi (entre el 5 i el 15 % del 

pressupost municipal) i per tant qualsevol estalvi té una repercussió directa 

en els recursos disponibles. A més, cal tenir en compte que hi haurà un 

augment específicament del cost de la fracció Resta per la pujada 

progressiva del cànon de disposició. 

c) Hi ha hagut un increment en nombre i complexitat de fraccions a retirar i 

gestionar. 

d) Hi ha hagut una evolució al mercat de sistemes i metodologies de neteja i 

recollida, amb un grau de tecnicisme cada vegada superior. 

 

Per tot això, a més de les motivacions ambientals intrínseques a una bona gestió de 

residus, es fa necessari un canvi de paradigma en el model i fer un salt qualitatiu i 

quantitatiu en aquesta àrea que permeti aproximar el municipi d’Esplugues de 

Llobregat al compliment dels objectius marcats per la normativa europea i catalana, 

reduir la generació de residus i millorar l’eficiència de la seva recollida selectiva. 

2. OBJECTIU 
 

L’objectiu principal d’aquest document és detallar la idoneïtat de la proposta amb el 

punt 8 de les Bases per a la concessió de subvencions en gestió de residus de l’AMB 

tot presentant el present Projecte tècnic detallat de manera que permeti avaluar els 

criteris d’adjudicació (clàusula 12). 
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3. DESENVOLUPAMENT 
 

En el present apartat es definirà quin és el projecte que planteja el municipi per tal 

de millorar la seva gestió de residus i que sol·licita sigui objecte de subvenció 

segons les bases reguladores esmentades anteriorment. 

3.1. Antecedents 
 

La recollida selectiva del municipi es manté entorn del 32%-34% en els últims 4 

anys, lluny dels objectius marcats per les directives europees, de la normativa 

estatal i autonòmica. 
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A continuació, es mostra l’evolució de la recollida selectiva en els últims 4 anys per cada una 

de les fraccions. 

 

 

Tal i com es pot observar, hi ha es un estancament en totes les fraccions, amb una 

lleugera oscil·lació de la fracció vidre.  

Així mateix, cal tenir en compte que els residus comercials suposen, d’acord amb 

l’Estudi sobre la generació de residus comercials realitzat al 2014 per l’Institut 

Cerdà en col·laboració amb l’ARC, un 36,5%. 

Respecte al residu de poda, actualment es trasllada íntegrament a la planta de 

compostatge de Castelldefels sense trituració ni cap valorització local. 

Finalment, a dia d’avui no es duu a terme recollida selectiva en els mercats 

municipals, que són generadors d’un volum significatiu de residus i en particular de 

Form. 

3.2. Tancament de contenidors i identificació 

dels usuaris comercials 
 

Actualment no es realitza recollida separada de les fraccions selectives als 

establiments comercials. En el municipi d’Esplugues, els comerciants dipositen els 

residus en els contenidors de selectiva domiciliària que són recollits pels circuits 

conjuntament amb els domiciliaris. 
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Per totes les fraccions, l’anonimat en les aportacions de residus es considera que és 

una de les causes que impedeix incrementar els resultats de la recollida selectiva. 

Això ha portat a canviar el model actual de gestió de residus i la voluntat de 

coresponsabilitzar als generadors. 

El projecte plantejat es basa en incorporar el tancament i/o identificació obligatori 

pels usuaris comercials als contenidors de selectiva (form, paper-cartró, envasos i 

vidre). 

En particular es proposa: 

 Per les fraccions vidre, cartró. Contenidor amb boca calibrada i identificació 

del comerç en el moment de fer l’aportació. 

 Form i envasos. Obertura de tapa complerta amb tanca electrònica i 

identificació d’usuari (els usuaris domèstic tenen boca calibrada per 

minimitzar els impropis). A més, obligatorietat d’utilització de la bossa 

identificada per la aportació, que permetrà una caracterització dels impropis 

en aquestes dues fraccions.  

La implantació dels sistemes de tancament i identificació de l’usuari als contenidors 

permet identificar els grans productors per tal d’establir una taxa de pagament per 

generació i aplicar el concepte de “qui contamina paga”. 

Amb aquesta aplicació s’espera obtenir els resultats d’una recollida comercial 

segregada però compartint els recursos de recollida domiciliària, per tant 

optimitzant al màxim el cost operatiu del servei. 

Així doncs, es considera que hi ha una oportunitat de millora important, tant a 

nivell qualitatiu com quantitatiu, en la recollida de les fraccions selectives d’origen 

comercial, a l’hora que s’aplica un sistema molt eficient des d’un punt de vista 

operatiu i, per tant econòmic.  

 

Aquesta actuació fa que el projecte incideixi en dos dels aspectes prioritaris 

definits a les Bases de la subvenció: 

- La implantació de nous sistemes de control dels residus generats que 

permetin identificar els generadors per tal de facilitar la implantació de 

taxes d'acord amb la generació. 

- Projectes amb actuacions especifiques sobre grans productors. 
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3.2.1. Abast 
 

A continuació es mostra el nombre i tipologia de grans productors ubicats al 

municipi d’Esplugues de Llobregat: 

 

 

Font Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 

 

La implantació d’aquest sistema de tancament i/o identificació es realitzarà en els 

següents contenidors: 

 

 

Es tracten dels contenidors que estan en la zona comercial - centre i que tenen 

algun ús per part dels grans productors. 

3.2.2. Objectius 
 

A nivell qualitatiu 

Millorar la sensibilització i implicació del sector comercial en la segregació de 

residus i en la visió d’una economia més circular. 

Activitat Quantitat

Bar 107

Café 46

Centre comercial 20

Colmado 38

Fruiteria 26

Hotel 3

Restaurants menjar rapid 18

Residencies 11

Restaurants 41

Total 310

Total contenidors 

domiciliaria

Contenidors utilitzats 

per comerciants

Form 162 100

Paper-Cartró 161 100

Envasos 166 100

Vidre 151 100
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Tot el procés participatiu i les campanyes van destinades a sensibilitzar als grans 

productors per tal de fomentar la segregació de residus en origen i la prevenció de 

residus.  

 

A nivell quantitatiu 

Respecte la Qualitat  

El nivell d’impropis de la fracció orgànica té un promig d’un 11,85%, tenint un 

màxim d’impropis de 24,06% en el segon trimestre del 2016 segons les dades de 

l’Agencia de Residus (ARC). 

 

En aquesta proposta es fixen uns objectius de reduir els nivells d’impropis per sota 

del 10%. 

Segons les caracteritzacions de la fracció envasos, el nivell d’impropis es situa entre 

un 21-23%. 

 

Respecte la Quantitat  

Tal com s’ha citat, segons l’estudi de l’Institut Cerdà, el 36,5% de la generació de 

residus total és comercial. 

S’estima que el sistema de tancament i identificació dels usuaris suposarà un 

increment del 20% de la recollida selectiva comercial, unes 1316 tones que 

representa una millora del 7,3% del total de recollida selectiva del municipi. 

  

3.2.3. Descripció 
 

A nivell operatiu, el projecte s’estructura en 2 accions en funció de les fraccions:  

Trimestre Nivell d'impropis (%)

tercer 8,32

segon 24,06

primer 12,41

quart 6,67

tercer 7,33

segon 13,22

primer 11,12

2016

2015
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 Per les fraccions vidre, cartró, ubicar un lector que permeti els comerços 

identificar-se quan fan l’aportació en el contenidor amb la boca calibrada. 

 Per la Form i envasos. Hi hauria obertura de tapa complerta pels usuaris 

comercials (els usuaris domèstic tenen boca calibrada per minimitzar els 

impropis)  amb tanca electrònica. A més, en aquestes fraccions seria 

obligatori la utilització de la bossa identificada per la aportació, que 

permetrà una caracterització dels impropis en aquestes dues fraccions.  

 

Amb la implementació d’aquestes dues accions complementàries, serà possible 

saber qui participa i, mitjançant mostrejos, saber la qualitat del que està aportant.  

Així doncs es disposarà, amb una inversió i increment de mitjans molt moderat, un 

mecanisme de recollida i identificació molt similar a la implantació d’un Porta a 

Porta comercial.  

En paral·lel i en base a la informació obtinguda, es dissenyarà una ordenança fiscal 

comercial per tal d’introduir el Pagament per Generació, i que els establiments 

tinguin un cost associat en funció del seu comportament. Com que a dia d’avui no 

hi ha ordenança fiscal de residus pels comerços es planteja que aquesta ordenança 

només tingui una vessant de modificació del comportament, i no recaptatòria. És a 

dir, que aquell comerç que ho faci correctament no pagarà res i en funció del que 

es desviï del comportament establert com a “patró desitjable”, es pagarà el sobre 

cost que generi al sistema.  

Finalment, un cop implantat aquest sistema es realitzarà un seguiment per part de 

la figura d’inspector/ informador per tal de gestionar les incidències, i sensibilitzar 

als comerciants amb la finalitat d’obtenir uns millors resultats en la recollida 

selectiva. 

 

 

3.2.4. Desenvolupament 
 

A continuació es descriuen en detall les fases d’execució de l’actuació de incorporar 

el tancament i identificació obligatori als contenidors de selectiva pels usuaris 

comercials junt amb bossa identificada, tot mantenint la boca calibrada pels usuaris 

domèstics.  
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Fase 1. Prèvia a la implantació del sistema 

Existeixen diverses activitats comercials i de serveis generadores de selectiva, 

cadascuna amb característiques pròpies que fan necessari un estudi en detall de les 

diferents casuístiques que es poden donar en la implantació obligatòria de la 

recollida selectiva mitjançant targeta, bujols i bosses identificatives. Es realitzarà 

un estudi previ a la implantació del sistema per tal d’avaluar les necessitats del 

projecte, tant a nivell de servei, d’usuari...  

A l’inici de la implantació es posarà en marxa el procés participatiu amb els 

actors implicats per tal de recollir els requeriments i necessitats de tots ells 

(associacions de veïns, associacions de comerciants, ...) i així garantir que el 

disseny del projecte reculli al màxim les seves sensibilitats i garantir l’èxit del 

mateix. Al punt 3.3.2 es detalla la metodologia proposada. 

A continuació es realitzarà una campanya individual d’informació amb visites 

a cada comerç per donar a conèixer el funcionament del sistema i subministrar el 

material necessari si s’escau. La informació es distribuirà en format tríptic i 

constarà: 

 Horari i lloc on poden recollir la tarja 

 Informació de les utilitats de la tarja (quins contenidors poden obrir i per 

obtenció de bosses compostables si s’escau) 

 Explicació del nou sistema de recollida de residus basat en el reciclatge i la 

comoditat de l’usuari 

Es realitzarà el subministrament del material necessari per realitzar la recollida 

comercial de les fraccions selectives a través de l’Ajuntament o intermediaris 

(comerços amb conveni). 

Cal destacar la necessitat de posar un pesador en el recol·lector per tal de 

conèixer el pes dels contenidors on tenen instal·lats el sistema de tancament i 

identificació de l’usuari. El pesador ens donarà informació de cada contenidor i 

permetrà ajustar i millorar l’eficiència del servei. 

 

Fase 2 Implantació del sistema 

Es realitzarà un estudi tècnic en la fase d’implantació per tal de fer un 

seguiment de les següents actuacions: 
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 Incidències en el servei de recollida: bosses fora dels contenidors, 

desbordaments, abocaments incontrolats, ... 

 Funcionament de la nova tecnologia 

 Participació de cada establiment segons el tipus, superfície, etc. 

 Resultats de recollida selectiva 

Durant la implantació anirà acompanyada de la participació dels actors 

implicats per acabar de millorar el disseny del projecte, i validar el procés 

d’implantació. 

En aquesta fase, dos informadors visitaran els comerços per tal de donar a conèixer 

el sistema de funcionament del sistema, sensibilitzar en matèria de reciclatge i 

prevenció de residus... 

 

Fase 3 Valoració de resultats i seguiment del servei 

Un cop implantat el sistema a tot el municipi i havent estudiat els resultats 

obtinguts, es realitzarà una valoració del sistema per tal de resoldre les deficiències 

que hagin pogut sorgir i avaluar la consecució dels objectius proposats, tant a nivell 

de resultats tècnics com amb la percepció dels actors implicats. 

Un cop el projecte porti un temps de rodatge, també es proposa fer el seguiment 

del desenvolupament del projecte amb els actors implicats al disseny del 

mateix, per tal de recollir les seves percepcions, dificultats i millorar el possible. 

També, s’implantarà accions inspectores durant els dos primers anys per tal de 

fer un control i seguiment del funcionament del sistema. Les principals funcions 

de l’inspector seran les següents: 

 Encarregar-se de les inspeccions de les bosses comercials per tal de 

comprovar si estan identificades correctament, si el contingut és el correcte. 

 Desplaçar-se al comerç en qüestió per tal de comunicar una mala operativa 

en el reciclatge i/o identificació 

 Educar i sensibilitzar als comerços sobre el reciclatge i la prevenció de 

residus 

 Resoldre incidències amb l’operativa de les targes (targes perdudes, que no 

funcionen...) 

 Comunicar a l’Ajuntament totes les incidències 

Es necessitarà dos inspectors durant l’any 2018 per tal de realitzar les tasques 

anteriors en el municipi d’Esplugues de Llobregat. 
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Tots els inspectors disposaran del material necessaris (tablet, mitjans de transport) 

per tal d’efectuar correctament les seves funcions. 

Finalment, en aquesta fase es realitzarà una campanya de reforç de la recollida 

selectiva dels comerciants, es vol recordar la importància de la segregació en 

origen, transmetre la informació sobre el nou sistema de recollida, repartir bujols i 

bosses compostables i fer una visita de reforç als grans generadors del municipi. 

 

Fase 4 Modificacions de l’ordenança fiscal i municipal 

La identificació dels usuaris comercials, tant per la apertura dels contenidors com 

pròpiament la seva bossa, permetrà implantar el pagament per generació de 

residus. Per tant, s’ha previst modificar les ordenances municipals i fiscals per 

tal d’aplicar el pagament per generació. 

Aquesta fase es realitzarà en paral·lel a la implantació al carrer per tal que els 

resultats de la implantació donin la màxima informació per la elaboració de 

l’ordenança fiscal. 
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El calendari d’implantació és el següent: 

 

 2017 2018 

Tancament de contenidors i identificació de grans productors 

Fase 1 Prèvia implantació                         

Assessorament tècnic prèvia 

implantació 

                        

Procés participatiu                         

Campanya informativa                         

Subministrament material                         

Fase 2 Implantació                         

Assessorament tècnic 

implantació 

                        

Procés participatiu                         

Informadors                         

Fase 3 Valoració i seguiment 

de resultats 

                        

Valoració resultats                         

Procés participatiu                         

Control i seguiment                         

Campanya de reforç                         

Fase 4 Modificació ordenança 

fiscal i municipal 
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3.2.5. Implicació dels comerços (i ciutadania) 
 

El procés participatiu s’emmarca en el context de disseny i desenvolupament del 

sistema de tancament i/o identificació dels contenidors  

Els objectius del procés participatiu son els següents: 

 Conèixer l’opinió del nou sistema per part de l’usuari, amb una avaluació de 

les possibles dificultats que es troben i realització de propostes de millora 

del sistema. 

 Que les associacions comercials del municipi d’Esplugues de Llobregat recolzi 

i accepti el nou sistema de gestió a implantar. 

 

La metodologia a seguir en el procés participatiu és: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificació de les 
sessions

Convocatòria

Sessió

Avaluació 
tècnica

Retorn
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1. Planificació de les sessions 

 

La planificació de les sessions es realitzarà en totes les fases del 

procés. 

A l’inici, prèvia implantació, es realitzarà un procés participatiu on 

s’informa del nou sistema i es recullen les necessitats dels comerciants. 

Durant la fase de implantació es realitzarà una sessió per tal de millorar el disseny i 

validar el procés de implantació 

Una vegada estigui implantat el nou sistema i hagi transcorregut un temps 

d’adaptació per part de l’usuari es procedirà a organitzar unes sessions 

participatives. S’enviarà als actors implicats la informació que es tractarà per tal 

que puguin preparar-se prèviament la reunió.   

 

2. Convocatòria 

 

Convocar als actors implicats de les diferents activitats econòmiques com botiguers, 

restauració per tal que de conèixer l’opinió de nou sistema de tancament i 

identificació de contenidors i la seva valoració.  

La convocatòria es realitzarà mitjançant Ajuntament que informarà a tots els actors 

implicats mitjançant correus electrònics, anuncis en la web de l’Ajuntament i/o 

cartells informatius que es penjaran en el municipi. 

 

3. Sessió participativa 

Desenvolupament de la sessió participativa on s’exposaran les 

principals actuacions que s’han dut a terme i els resultats 

d’aquesta fase. A continuació, es deixa un torn obert on els actors 

implicats puguin aportar les seves idees i facin les seves 

valoracions. 

Durant la sessió, i per facilitar la participació dels assistents, es 

realitzaran activitats de dinamització. Entre aquestes, algunes propostes són: 

- Grups de treball temàtics: cada component haurà de decidir quin aspecte del 

sistema analitzarà sobre la qual es formarà un grup, sobre cada tema es 

plantejaran preguntes a respondre que posteriorment un membre de cada 

grup exposarà a la resta de participants i s’obrirà un col·loqui sobre cada 

tema. El temps de desenvolupament, exposició i col·loqui serà acotat. 

 

- Brainstorming: es donaran les instruccions als participants per tal de 

plantejar solucions al problema que es plantegi, tenint en compte que totes 

les idees propostes seran acceptades i que no s’admetran discussions o 
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crítiques en el moment inicial. Totes les aportacions seran vàlides encara 

que puguin ser lògiques o il·lògiques, útils o inútils; caldrà evitar, en la 

mesura del possible, la repetició. Totes les aportacions s’enregistraran a la 

pissarra/pantalla i, després, s’obrirà un període de debat sobre cadascuna. 

 

 

- Fòrum: fomentar la participació informal de tots els membres del grup per 

tal de tractar un tema o problema.  Posteriorment es farà una síntesi de tot 

el que s’ha exposat assenyalant amb objectivitat tot el que s’ha aportat. 

 

- Discussió dirigida: s’intercanviaran idees entre els diferents participants 

sobre un tema concret que pot ser analitzat des de diferents posicions.  

 

 

4. Avaluació tècnica 

 

S’elaborarà un informe dels resultats de les reunions amb les 

aportacions rebudes.  

 

 

5. Retorn 

En la documentació de la següent reunió es facilitaran els acords 

finalment arribats i quines han estat les modificacions/aportacions 

introduïdes al projecte. 
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3.2.6. Pressupost 
 

A continuació es fa una valoració econòmica i es detalla la quantia que es 

sol·licitada per la subvenció i el % aportat per altres mitjans. 

Fase 1. Fase prèvia implantació 2017 2018

Assessorament tècnic fase prèvia 5.000             

Procès participació 5.000             

Software +hardware identificació i tancament 153.000          

Pesatge recol·lector 20.790           

Bosses identificades i bujols 11.500           

Campanya informativa 15.500           

Fase 2. Implantació a nivell municipal

Assessorament tècnic implantació 7.000             

Procès participació 5.000             

Informadors (2 inspectors 3 mesos) 23.625           

Fase 3. Valoració i seguiment de resultats

Assessorament tècnic valoració 6.000             

Procès de participació 5.000             

Inspecció (2 inspectors,  9 mesos) 70.875           

Campanya de reforç 9.500             

Fase 4 Assesorament tècnic modificació ordenances fiscal 6.000             

Total -                343.790        
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3.2.7. Indicadors 
 

Per tal de fer un seguiment acurat del projecte es faran servir mètodes de càlcul i 

indicadors adients que garanteixin que les actuacions posades es marxa arribin als 

objectius marcats o si més no poder detectar el seu desviament i corregir les 

accions. Es defineixen dos tipus d’indicadors: 

 D’execució de l’actuació. Mostraran si realment l’actuació s’ha portat a terme 

segons el planificat 

 De compliment dels objectius associats. Mostraran si l’actuació té com a 

resultats els objectius establerts. 

A continuació s’indiquen els indicadors així com els objectius esperats a finals de 

2018. 

 

Indicador Mètode de càlcul  

INDICADORS D’EXECUCIÓ OBJECTIU 

Número d’establiments 

usuaris 

Número de targetes repartides 310 

% d’establiments 

usuaris del servei 

Nº establiments participants 

segons aportacions/Nº 

establiments totals esperats 

95% 

Número de contenidors 

modificats 

Número de contenidors modificats 400 

% de contenidors 

modificats del servei 

Nº contenidors modificats 

respecte el total de contenidors 

62,5% 

   

   

INDICADORS DE COMPLIMENT OBJECTIU 

Impropis FORM % Quantitat impropis/quantitat 

FORM recollida 

<10% 

Quantitat recollida 

selectiva 

Tn totals recollides de FORM, 

paper-cartró, envasos i vidre 

7.407  



 
 

 
Projecte tècnic sobre les actuacions de millora en matèria de gestió de residus a Esplugues de Llobregat 

  
 19 

  

Increment de la 

quantitat de selectiva 

recollida 

% increment de recollida de 

selectiva respecte l’any anterior 

7,3% 

Seguiment dels 

indicadors 

Trimestralment, es mesurarà 

cada indicador per garantir que 

podem identificar i corregir 

desviacions... 
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3.3. Millora de la recollida selectiva de restes 

vegetals 
 

Una de les actuacions que es portaran a terme per millorar la gestió de la poda és 

una trituradora per tal de prevenir i millorar la valorització material d’aquest residu.  

3.3.1. Abast 
La trituradora s’utilitzarà per la poda que lliurin els habitants provinent dels jardins 

particulars i la generada pels serveis de jardineria de l’Ajuntament d’Esplugues 

(poda d’arbres, jardins...). 

La trituradora estarà ubicada a la nau de la brigada de jardineria, al municipi 

d’Esplugues de Llobregat. 

3.3.2. Objectius 
El principal objectiu d’aquest projecte és millorar l’eficiència de la gestió de la 

fracció vegetal. 

Actualment la poda generada es trasllada a la planta de compostatge de 

Castelldefels. La poda generada pels habitants es recullen a la via pública 

juntament amb els voluminosos.  

L’ús de la trituradora permetrà que una part de la poda es destini a la creació de 

mulching, una coberta protectora del sòl que permet evitar l’escorrentia superficial, 

regular la temperatura, conservar la humitat, evitar el creixement de les males 

herbes per falta de llum i subministrar nutrients al sol de forma lenta i progressiva. 

D’aquesta manera, es podrà valoritzar els residus de la fracció vegetal. 

D’altra banda, la trituradora és el mètode més efectiu per disminuir els costos de 

transport de la FV a la planta de tractament (disminucions de volum d’una 

compactació de 1:10), millorant l’eficiència de gestió d’aquesta fracció i minimitzant 

la emissió de gasos d’efecte hivernacle, així com d’emissió de soroll pel trànsit 

rodat.  
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3.3.3. Descripció  
Les principals característiques de la trituradora son: 

 

Tipus de màquina Mitjana 

Diàmetre màxim De 10 a 20 cm 

Capacitat de trituració 10 a 30m3/h 

Tecnologia  Rotor mixt patentat 

Potència 45 CV 

Sistema alimentació Manual 

Energia Motor dièsel 

Cost d'inversió 30.000 euros 

Mobilitat Són fàcilment transportables 
 

L’adquisició de la trituradora es realitzarà a principis del 2018. 

3.3.4. Pressupost 
El cost d’inversió de la trituradora és de 30.000 euros. 

3.3.5. Indicadors del projecte 
 

Per tal de fer un seguiment acurat del projecte es faran servir mètodes de càlcul i 

indicadors adients que garanteixin que les actuacions posades es marxa arribin als 

objectius marcats o si més no poder detectar el seu desviament i corregir les 

accions. Es defineixen dos tipus d’indicadors: 

 D’execució de l’actuació. Mostraran si realment l’actuació s’ha portat a terme 

segons el planificat 

 De compliment dels objectius associats. Mostraran si l’actuació té com a 

resultats els objectius establerts. 

A continuació s’indiquen els indicadors per la utilització d’una trituradora així com 

els objectius esperats a finals de 2018. 

 

Indicador Mètode de càlcul  

INDICADORS D’EXECUCIÓ OBJECTIU 

Tn de la fracció vegetal Quantitat de poda generada al 245 
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generada i triturada municipi 

% fracció vegetal 

destinat a planta 

Quantitat de la fracció vegetal 

destinada a la planta de 

compostatge de Castelldefels 

85% 

% fracció vegetal 

destinat mulching 

Quantitat de la fracció vegetal 

destinada al mulching 

50% 

   

   

INDICADORS DE COMPLIMENT OBJECTIU 

% Reducció de viatges a 

planta 

% reducció de viatges a planta 80% 
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3.4. Millora de la recollida selectiva en els 

mercats municipals 
 

Una altre actuació per la millora de la gestió de la selectiva dels grans productors 

en els mercats d’Esplugues de Llobregat seria l’adquisició de 4 compactadors 

bicompartimentats que permetin la recollida selectiva en origen en aquestes 

instal·lacions.  

3.4.1. Abast 
Els mercats municipals d’Esplugues de Llobregat que serien Can Vidalet i la Plana. 

3.4.2. Objectiu 
Actualment, cada mercat municipal disposa d’un compactador per la fracció resta, i 

no es recicla cap fracció. 

Segons, l’estudi sobre els mercats municipals de l’Institut Cerdà conclou: 

 La form és la fracció que més es genera amb un 76% 

 El cartró és la segona fracció que més es genera amb un 11% 

 Per últim la fusta amb un 8% i els envasos amb un 5%. 

 

 

 

Font: Informe de Mercats Municipals de l’Institut Cerdà 
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Degut a l’espai de dimensions reduïdes destinat al emmagatzematge de residus als 

mercats i la voluntat de segregar totes les fraccions selectives (form, paper-cartró, 

envasos i fusta) del mercat municipal, es proposa 2 compactadors 

bicompartimentats a cada mercat. D’aquesta manera, es separen totes les fraccions 

generades als establiments comercials i no hi ha fracció resta. 

3.4.3. Descripció  
 

Les seves principals característiques son les següents: 
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L’adquisició i instal·lació de les 4 compactadores bicompartimentades s’efectuarà a 

durant l’any 2018.  

3.4.4. Pressupost 
 

El cost d’inversió per cada compactador bicompartimentat  és de 21.900 euros i 

tenint en compte que es necessiten 4 compactadors bicompartimentats, la inversió 

total és 87.600 euros. 
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3.4.5. Indicadors  
Per tal de fer un seguiment acurat del projecte es faran servir mètodes de càlcul i 

indicadors adients que garanteixin que les actuacions posades es marxa arribin als 

objectius marcats o si més no poder detectar el seu desviament i corregir les 

accions. Es defineixen dos tipus d’indicadors: 

 D’execució de l’actuació. Mostraran si realment l’actuació s’ha portat a terme 

segons el planificat 

 De compliment dels objectius associats. Mostraran si l’actuació té com a 

resultats els objectius establerts. 

A continuació s’indiquen els indicadors de compactadors bicompartimentats així 

com els objectius esperats a finals de 2018. 

 

Indicador Mètode de càlcul  

INDICADORS D’EXECUCIÓ OBJECTIU 

Num de compactadors 

bicompartimentats 

instal·latas als mercats 

Numero de compactadors 

bicompartimentats instal·lats als 

mercats 

4 

   

INDICADORS DE COMPLIMENT OBJECTIU 

Increment de recollida 

selectiva municipal 

% Increment de la quantitat de 

recollida selectiva bruta/total 

generació  

1% 

Impropis de la fracció 

form 

% Quantitat impropis/quantitat 

form recollida 

5% 

% de recollida selectiva 

als mercats 

% de recollida de les fraccions 

selectives respecte al total 

generat 

80% 
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4. Resum de les propostes i cofinançament 
  

A continuació es realitza el resum del cost econòmic de tots els projectes: 

Projecte 1. Tancament i identificació dels contenidors 2017 2018

Fase 1 210.790    

Fase 2 35.625     

Fase 3 91.375     

Fase 4 6.000       

total 343.790    

Projecte 2 Trituradora fracció vegetal

Adquisició de la trituradora 29.300     

Projecte 3  Compactadors bicompartimentats

Adquisició de 4 compactadors bicompartimentats 105.996    

Total 479.086  

 

El cost total del projecte durant els anys 2017-2018 son: 

Projecte Cost (euros) 

Projecte 1 343.790 

Projecte 2 29.300 

Projecte 3 105.996 

Total 479.086 
 

El percentatge al que pot optar d’acord amb les bases és del 75% ja que el municipi 

d’Esplugues de Llobregat té un nombre d’habitants de 45.733 (2016). 

Per tal de millorar la puntuació, els projectes seran cofinançats un 10% 

complementari per l’Ajuntament d’Esplugues, per tant es sol·licita una subvenció 

del 65%, que representen 311.405,9 euros. 

 


