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“El perill radica en què el nostre poder per perjudicar el medi 

ambient o les persones augmenta a més velocitat que la nostra 

saviesa en l’ús d’aquest poder.” 

Stephen Hawking  
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Motivació personal 

El que encara no sé és com vaig a arribar a escollir aquest tema de treball. 

Inicialment, vaig decidir fer-lo sobre els aliments transgènics, ja que tenia força 

curiositat en el tema. Però a mesura que passaven els dies, em vaig donar 

compte que aquesta motivació no era suficient com per a dedicar-hi dos anys 

de recerca, així doncs vaig buscar alternatives. Juntament amb el meu tutor de 

recerca, vam arribar a la conclusió que el treball idoni per fer era el del 

desenvolupament d’una Escola Verda, i no d’una escola qualsevol, sinó la 

nostra, ja que tant nosaltres com l’escola estàvem força conscienciats en el 

tema de la sostenibilitat ambiental. Em vaig posar a indagar sobre què és una 

escola verda i fins i tot vaig trucar diverses escoles que ja formaven part 

d’aquest programa per anar a visitar-les i que m’expliquessin més sobre el seu 

funcionament.  

Per altra banda, però, al mes de maig vaig haver de canviar el meu tema de 

treball, doncs ens vam adonar que crear una Escola Verda comporta molt de 

temps i que jo només tenia mig any. Això em va saber greu, ja que la idea de 

l’escola ecològica em feia il·lusió, i és per això que vaig decidir fer alguna cosa 

que tingués a veure amb el tema. I va ser aquí quan vaig acabar decidint que el 

meu treball fos sobre el reciclatge i la reducció de residus. 

Ara bé, quant a la part pràctica, em va costar més decidir-me. Primer de tot, 

vaig pensar que estaria bé fer una petita comparació entre el reciclatge de dos 

municipis (una ciutat i un poble). Però quan vaig proposar aquesta idea a 

l’Ajuntament de Sant Cugat, em van dir que seria molt difícil extreure’n 

conclusions fiables ja que no es pot fer una comparació general a partir de 

només dos municipis. I va ser allà quan els educadors mediambientals, 

German i Laura, em van proposar la part pràctica que he acabat duent a terme.    

I és que, després de tot, estic contenta que les coses hagin anat així, ja que 

finalment, tret de la pressió que comporta un treball com aquest, he gaudit força 

fent-lo, i això només ha estat possible gràcies al tema que, tot i no ser l’inicial, 

tinc la certesa que és una de les millors eleccions que podria haver fet. 
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1.2. Estructura del treball 

Aquest treball està dividit en dos grans blocs, corresponents al marc teòric i al 

marc pràctic. L’àmbit teòric comprèn tot allò que fa referència tant al reciclatge i 

a la recollida segregada, com a la reducció de residus. És aquí on s’exposen 

els orígens, els tipus de recollida i models, i on s’inclouen dades empíriques pel 

que fa a la generació i recollida de residus a nivell estatal. Per altra banda, la 

par pràctica s’escindeix en tres; primer de tot hi incloc una petita carta on 

redacto la meva experiència personal a la deixalleria de Sant Cugat, a 

continuació hi ha la entrevista que li vaig fer al regidor de medi ambient de 

Rellinars, i finalment hi ha una proposta per tal de millorar la recollida 

segregada de residus d’aquest mateix poble, Rellinars. 

 

1.3. Metodologia 

El mètode emprat en aquest treball ha estat el descriptiu sense hipòtesi ja que 

l’objectiu principal de la part teòrica d’aquest treball era descriure com es 

separen els residus urbans i què se’n fa de cada fracció. Ara bé, com que era 

difícil establir una part pràctica que estigués 100% relacionada amb el marc 

teòric, vaig decidir obrir diferents fronts, com ara entrevistes amb responsables 

de medi ambient de diferents ajuntaments, visites a deixalleries, observació 

dels horts de Rellinars i obtenció d’informació  del projecte dissenyat per 

utilitzar la fracció orgànica de Rellinars. Com  a resultat de totes aquestes 

accions, vaig decidir fer el projecte d’hort urbà perquè presentava a més de la 

vessant de reducció de residus i reciclatge de matèria orgànica, la de millorar la 

situació del col·lectiu de ciutadans amb risc d’exclusió social del municipi, i 

permet a més programar activitats educatives als alumnes de l’escola 

municipal, al voltant de la gestió de residus i la sostenibilitat. 
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MARC TEÒRIC 
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2. RECICLATGE 

2.1. Reciclatge - Què 

és?  

El reciclatge és el procés que 

transforma materials (residus) en 

nous productes a fi de prevenir el 

malbaratament de materials útils, de reduir el consum de matèries primes, de 

reduir l’ús d’energia, de reduir la contaminació de l’aire (de la incineració) i de 

l’aigua reduint el volum de materials enviats a abocadors i reduint l’efecte 

hivernacle. Reciclar és un component clau de gestió de residus moderna i és el 

tercer component de la jerarquia de reciclatge: ‘Reduir, Reutilitzar, Reciclar’  

Dins dels materials reciclables s’inclouen molts tipus de vidre, paper, metall, 

plàstic, tèxtils i electròniques. Encara que tingui un efecte similar, la 

descomposició o la reutilització de residus biodegradables (com aliments o 

restes de poda, gespa...) no és típicament considerat reciclatge, tot i que a 

nivell funcional, sí que ho sigui ja que es realitza la recollida segregada a nivell 

urbà.  Els materials reciclables són aquells que són portats a un centre per a 

ser després destriats, netejats i convertits en nous materials.  

En el sentit més estricte de la paraula, reciclar un objecte suposaria que se’n 

produís un de nou del mateix material, per exemple, de la fusta que constituïa 

una taula, produir-ne una de nova. Ara bé, això sovint és difícil o massa car (si 

ho comparem amb el cost que té produir el mateix producte a partir de matèria 

prima o d’altres fonts), per tant reciclar també inclou reutilitzar un material per 

produir altres productes que no fossin l’inicial, en el cas de la taula, utilitzaríem 

la fusta per fer palets.  

Una altra forma de reciclatge implica recuperar certs components de productes 

complexos ja sigui pel seu valor intrínsec (ex. el plom de les bateries de cotxes, 

l’or de components de l’ordinador) o ja sigui per la seva perillosa naturalesa (ex. 

el mercuri dels termòmetres).  

Imatge 1. Les 3 ‘R’ 
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2.2. Reciclatge - Orígens 

El reciclatge ha estat una pràctica comú al llarg de la història de la humanitat. 

Els arqueòlegs han trobat evidències que daten un possible origen al voltant 

dels anys 400 a.C. Els estudis arqueològics d’antics abocadors de residus 

demostren que, durant els períodes on els recursos eren escassos,  hi havia 

menys deixalles domèstiques (com cendra, eines trencades i ceràmica), i això 

implicava que més residus estaven sent reciclats en absència de nous 

materials.  

També a l’Àsia, concretament al Japó, s’han documentat transformacions de 

paper en nou paper al 1031. 

Tot i aquests fets, els canvis més significatius han tingut lloc durant els últims 

centenars d’anys, a causa d’importants esdeveniments històrics.  

Abans de la Revolució Industrial, el reciclatge era molt rudimentari. No obstant, 

es té evidència que el bronze i altres metalls eren desfets de manera perpètua 

per tal de reutilitzar-los.  

Tanmateix, a finals del 1800 i a principis del 1900, la Revolució Industrial va 

esclatar i el reciclatge va disminuir. 

Això fou degut a la fabricació 

automatitzada que va fer que els 

costos disminuïssin i va permetre que 

moltes companyies produïssin en 

massa per primer cop. Alhora, com a 

consumidor, era més assequible i 

convenient comprar productes nous 

que reutilitzar els vells, i per això, el 

reciclatge es va detenir durant un 

temps. Amb això, es va obtenir un desaprofitament dels recursos doncs encara 

no es tenia consciència sobre l’equilibri ecològic.  

Més tard, a causa de les Guerres Mundials, va reaparèixer el reciclatge ja que 

la crisi econòmica i la falta de producció va obligar a les empreses i als propis 

ciutadans a la reutilització de materials diversos.  

Imatge 2. Fàbrica tèxtil de la 

Revolució Industrial a Barcelona 
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A mitjans del segle passat, la conscienciació pel futur del nostre planeta va 

anar en augment, tot i que de forma molt gradual. A finals dels anys 90 motivats 

per l’escalfament global, la responsabilitat social de les empreses i ciutadans va 

florir i, gràcies a l’enduriment de la legislació tant a nivell mundial, com 

Europeu, o Espanyol i autonòmic, es van decantar a favor del reciclatge de 

productes com vidres, paper o metalls, així com amb l’eficiència de l’ús dels 

recursos.   

A tall d’exemple i a nivell nacional, aquí tenim una de les primeres lleis de 

residus Espanyola (Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos) sent aplicable a 

qualsevol tipus de residu tret de les emissions atmosfèriques, els residus 

radioactius, els vessaments de efluents líquids a les aigües continentals, els 

vessaments des de la terra al mar i els vessaments provocats pels bucs i 

aeronaus al mar. Els objectius principals queden recollits en el primer article 

d’aquesta i són els següents:  

1 - Esta Ley tiene por objeto prevenir la producción de residuos, 

establecer el régimen jurídico de su producción y gestión y fomentar, por 

este orden, su reducción, su reutilización, reciclado y otras formas de 

valorización, así como regular los suelos contaminados, con la finalidad 

de proteger el medio ambiente y la salud de las personas. 

2 - El Gobierno podrá establecer normas para los diferentes tipos de 

residuos en las que se fijarán disposiciones particulares relativas a su 

producción o gestión. 

Per tal de fer possible l’aplicació de la Llei de Residus del 1998, es van elaborar 

Plans Nacionals de Residus (PNRU i PNIR).  

El Pla Nacional de Residus Urbans es va aprovar al 2000 i va ser vigent fins al 

2006. S’incloïen tots els residus produïts en domicilis particulars, comerços, 

oficines i serveis, amés de productes tèxtils i residus de fusta d’origen domèstic 

així com aquells generats en la neteja de vies públiques, zones verdes, àrees 

recreatives i platges. Es va plantejar una sèrie d’objectius que haurien de ser 

acomplerts entre el 2000 i el 2006:  
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- Prevenció: reducció del 6% en la generació total de residus urbans totals 

i del 10% en pes dels residus d’envasos abans del 30/06/2001 

- Recollida selectiva: en tots els nuclis poblacionals amb un nombre 

d’habitants superior als 1000 abans del 01/2006 

- Augment en la reutilització, recuperació i reciclatge. 

- Valoració de la matèria orgànica: reciclatge mitjançant tècniques de 

compostatge (previsió de tractar com a mínim un 50% de la matèria 

orgànica l’any 2006) i foment de les tècniques com la biometanització 

(procés biològic que transforma la fracció orgànica seleccionada en 

plantes de separació en biogàs i compost).  

- Eliminació: tancament i eliminació de tots els abocadors incontrolats 

abans de l’any 2006.  

Actualment, ha entrat en vigor el Pla Nacional Integrat de Residus (2008-2015) 

que posa especial atenció en el que popularment es coneix com a les tres “R” 

(reduir, reutilitzar i reciclar). A més, també té previst complir diversos objectius, 

sent els següents els més rellevants: 

- Detenir el creixement en la generació de residus que es produeixen 

actualment. 

- Eliminar per complet l’abocament il·legal.  

- Reduir l’abocament i fomentar la prevenció, reutilització, el reciclatge de 

la fracció que sigui susceptible de tal cosa i altres mecanismes de 

valoració de la fracció de residus que no es pugui reciclar.  

- Dotar al país de noves infraestructures i millorar les instal·lacions ja 

existents.  

- Evitar que els residus contribueixin al canvi climàtic.  

La finalitat del pla es promoure una política apropiada en la gestió de residus 

disminuint-ne la generació i impulsant-ne un tractament correcte. També pretén 

que les Administracions públiques, els consumidors i usuaris s’involucrin de 

manera que cada una de les parts assumeixi les seves respectives quotes de 

responsabilitat.  
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3. PREVENCIÓ DE RESIDUS 

“El millor residu és aquell que no es genera” – I es que raó no n’hi falta. El 

reciclatge en sí permet disminuir el problema de l’excessiva generació de 

residus. Ara bé, com és ben conegut, és més important preveure que curar i 

amb els residus succeeix el mateix: el reciclatge seria una cura al nostre 

problema (l’excés de residus produïts) però el més important de tot és la 

disminució de d’aquests, que requereix una important conscienciació social. 

Tanmateix, en els darrers anys, els residus municipals no han parat de créixer.  

Els estaments polítics promouen actuacions que tenen com a finalitat aquesta 

disminució. Les actuacions pretenen augmentar la 

reutilització de productes (com ara les campanyes de 

bosses reutilitzables en els comerços), l’allargament de 

la vida útil dels productes; la conscienciació sobre els 

efectes adversos en el medi ambient i en la salut (les 

bosses de plàstic llançades al mar produeixen la mort 

de moltes espècies marines i d’aus); l’estalvi de 

matèries primes i energia (la producció de bosses de 

plàstic); el contingut de substàncies nocives en 

materials i productes (impulsant la utilització de bosses 

de paper, biodegradables o de roba). 

La prevenció de residus ha de ser tant quantitativa (reducció del pes, volum, 

nombre i unitats de residus) com qualitativa 

(reducció de la quantitat de substàncies 

perilloses o contaminants contingudes en els 

productes).  

Es poden definir quatre tipus d’accions que 

fomenten la prevenció:  

- A favor d’una producció i venta 

eco-responsables en l’àmbit empresarial i comercial: introducció de 

plans empresarials de prevenció, de l’eco-disseny i dels sistemes de 

Imatge 3. Bossa de 

roba reutilitzable 

Imatge 4. Danys causats pels 

residus plàstics abocats al mar 
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gestió mediambientals, organització d’esdeveniments eco-respobsables, 

gestió i donació d’excedents alimentaris, regulació de la publicitat 

mitjançant revistes i premses, ... 

- A favor d’una compra responsable com ara de productes reutilitzables, 

consum de productes en envasos reutilitzables,... 

-  A favor d’un ús responsable dels productes com la reutilització, no 

malbaratar paper,... 

- Evitar que els residus, un cop generats, entrin en circuits de recollida a 

través de la donació, intercanvi, segon ús i compostatge domèstic.  
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4. RECOLLIDA SELECTIVA O SEGREGADA 

4.1. Recollida selectiva o segregada - Què és? 

La recollida segregada és el sistema que permet la recol·lecció de residus 

separats en origen i el transport a les plantes de tractament corresponents que 

varien en funció de la seva naturalesa. Aquest, és el primer pas del reciclatge. 

Els dos objectius fonamentals, alhora que complementaris són: d’una banda 

separar i recuperar la màxima quantitat de materials possibles i, d’altra banda, 

disminuir en la mesura del possible, la quantitat de residus que es porten a 

dispositius finalistes, com són la incineració i el dipòsit.  

Requereix la col·laboració i l’esforç dels ciutadans i les ciutadanes, ja que els 

beneficis ambientals són molt importants i contribueixen a mantenir la qualitat 

de vida actual per a les generacions futures.  

Els residus urbans s’acostumen a separar en 5 fraccions majoritàries: 

- Vidre 

- Paper – cartró 

- Envasos lleugers  

- Matèria orgànica o FO 

- Resta o rebuig 

Els primers 4 grups constitueixen les 

fraccions bàsiques de la recollida 

segregada. Els materials que no han estat 

correctament seleccionats en origen i alguns que poden resultar difícil de 

recuperar (com són el cotó fluix, la pols, la ceràmica...) constitueixen la resta.  

A més, hi ha altres residus que, per les seves característiques específiques o 

bé perquè es generen amb menys freqüència, disposen de sistemes de 

recollida específics. Aquests són: 

- Piles 

- Medicaments 

- Voluminosos 

Imatge 5. 5 fraccions 

majoritàries 
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- Residus d’aparells elèctrics i electrònics 

- ... 

4.2. Recollida selectiva o segregada - Origen? 

 El model socioeconòmic i cultural predominant fomenta hàbits de consum 

basats en productes d’un sol ús, fet que no afavoreix als residus municipals, 

que no han deixat d’incrementar en els darrers trenta anys. Tradicionalment, 

l’única gestió que es feia dels residus era portar-los a un abocador.  

Amb la voluntat de recuperar els recursos i alhora reduir els residus que arriben 

a abocadors i incineradores, durant els anys vuitanta, es van iniciar les 

primeres experiències de recollida segregada amb la recollida de vidre. 

A partir de 1990 es van posar en marxa, de manera sistematitzada, les 

recollides segregades de paper - cartró, piles, medicaments, roba i 

voluminosos. Posteriorment, es van incorporar la recollida segregada 

d’envasos i la de matèria orgànica. 

4.3. Recollida selectiva o segregada – Per què? 

1. Els residus són un recurs imprescindible per generar nous productes de 

manera més sostenible, ja que estalvien l’extracció i la manipulació de 

matèries primeres. 

2. El nostre entorn no pot suportar indefinidament l’abocament dels residus 

al ritme de generació actual.  

Com ja he esmentat anteriorment, la millor manera de gestionar els residus 

és no generar-los, per això cada vegada són més importants les actuacions 

en matèria de prevenció de residus.  

4.4. Recollida selectiva o segregada – Tipus 

De recollida selectiva, hi ha de molts tipus, ja que els materials emprats per a la 

fabricació d’objectes són molt nombrosos. A continuació, s’exposen els 5 tipus 

de recollida més habituals de són de residus municipals.  
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4.4.1. MATÈRIA ORGÀNICA 

La recollida selectiva de matèria orgànica és aquella que inclou els residus de 

matèria degradable biològicament (d’origen animal o vegetal), com poden ser 

les restes de menjar o plantes i que estan generats en domicilis i comerços. Els 

residus vegetals de més volum (poda, arbres,...) procedents de zones verdes 

privades o públiques requereixen d’una gestió específica. Per exemple, els 

arbres de Nadal són recollits en una campanya al gener en espais designats a 

aquesta acció. 

La recollida segregada de matèria orgànica suposa un important benefici 

ambiental. Això és degut a que representa entre un 30% i 40% de pes de les 

escombraries domiciliàries i perquè a més, es pot tractar per obtenir-ne adob 

orgànic i energia enlloc d’haver d’aplicar-hi un tractament finalista.  

La matèria orgànica no és una fracció uniforme, ni per la seva naturalesa, ni pel 

seu origen, ni per la seva tipologia i composició i està subjecte als hàbits 

alimentaris i als canvis estacionals. 

És la més inestable dels residus urbans, pel seu alt contingut en aigua (80% del 

pes) i en matèria orgànica (hidrats de carboni, proteïnes i greixos). Tot això fa 

que sigui fàcilment degradable pels microorganismes i que generi males olors.  

Què hi va al contenidor orgànic? 

Es recullen tot tipus de residus que es pugin descompondre a través d’una 

degradació ràpida com ara: 

- Restes de fruita, verdura, carn, peix i pa 

- Menjar sòlid en mal estat 

- Closques de fruits secs, ous i marisc  

- Marro de cafè i restes d’infusions 

- Restes de plantes, rams marcits i flors 

seques 

- Taps de suro 

- Paper de cuina 

- Tovallons de paper usats 
Imatge 6. Contingut de la FO 
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- Gespa de jardins particulars i fulles d’arbres 

EN CAP CAS: 

- Plàstic 

- Paper reciclable 

- Vidre 

- Piles  

- Puntes de cigarreta 

- Ceràmica 

- Troncs d’esporgues 

On i com es fa la recollida? 

Majoritàriament es recull en contenidors, ja siguin de color marró o taronja, tot i 

que també la recollida pot ser porta a porta o pneumàtica 

(fixa i mòbil). 

La recollida segregada de matèria orgànica ha de ser feta 

tant pels ciutadans a casa seva com per les activitats que 

generin aquests residus de manera habitual, com ara 

hotels, restaurants, mercats, grans superfícies, escoles, 

hospitals...  

On va a parar? 

Un cop recollida, la matèria orgànica es porta a una planta de compostatge o a 

un dels ecoparcs metropolitans. Allà, el material és sotmès a processos 

biològics que transformen els residus en matèries primeres. 

A les plantes de compostatge, la matèria es fermenta de manera controlada i 

es deixa madurar per produir compost (una mena d’adob). Aquest s’utilitza a 

l’agricultura i a la jardineria.  

En canvi, als ecoparcs, la matèria orgànica primer passa a uns digestors que 

permeten produir biogàs a partir de la fermentació de la matèria orgànica. 

Aquest es transforma en energia elèctrica que pot usar la mateixa planta o 

Imatge 7. 

Contenidor 

FO 
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altres consumidors. Posteriorment, el material passa per un procés de 

compostatge (equivalent al que es fa en una planta de compostatge) per 

produir compost.  

 

Beneficis 

Ajuda a disminuir el volum de residus que han de rebre tractament finalista 

(incineració o deposició controlada). Aquest és ja un benefici important perquè 

la matèria orgànica pot ser molt contaminant si es porta a un dipòsit controlat. 

D’una banda, perquè amb la pluja i la pròpia degradació fisicoquímica pot 

produir un líquid molt contaminant anomenat lixiviat i d’altre banda, generà gas 

metà que es molt perjudicial  per la seva capacitat d’efecte hivernacle.  

També té altres beneficis com ara l’obtenció d’adob orgànic d’alta qualitat, 

utilitzable per a l’agricultura i la jardineria, fent que el sòl sigui més fèrtil. Aporta 

molts beneficis al sòl com ara la aportació de matèria orgànica, biofertilitat, 

millora d’estructura i retenció hídrica,  Així s’estalvien recursos i a més s’evita 

l’ús de fertilitzants químics, que poden ser una font de contaminació d’aqüífers i 

altres ecosistemes.  

A més, produeix energia renovable (biogàs utilitzat directament o per a 

l’obtenció d’energia elèctrica).  

Aplicacions dels materials reciclats 

La matèria orgànica recollida selectivament, al degradar-se, es transforma 

en compost. Aquest, és un material orgànic, de color fosc i olor a terra. 

Imatge 8. Procés de reciclatge 

de la FO 
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Les característiques físiques, químiques i biològiques del compost 

permeten que aquest es pugui usar en diferents àmbits com són: 

- Com adob natural en agricultura extensiva i ecològica (cereals, 

fructicultura,...)  

- Com a fertilitzant als jardins i en la formulació de substrats.  

- Com a element per a restaurar terres degradats en projectes d’obra 

pública (com ara el tancament d’abocadors,...) 

 

Alternativa: compostatge domèstic 

El compostatge és un procés que sotmet la matèria orgànica a una 

transformació natural que la converteix en compost. El compost és un material 

que es pot utilitzar com a fertilitzant natural, i amés és d’alta qualitat.   

Es pot produir o bé en plantes industrials o bé a casa utilitzant i reciclant els 

residus que s’han generat a la llar anteriorment.  

Els beneficis del compostatge domèstic 

són, d’una banda, la reducció de brossa 

generada i d’altra, la disminució dels 

residus que van a parar a plantes de 

tractament, i així s’estalvia els costos del 

transport i processament.  

 

Els elements requerits són els següents: 

- Un mínim d’espai on col·locar el compostador (jardí, patí, terrassa...) 

- Un compostador: recipient que facilitat l’oxidació aeròbica de la matèria 

orgànica per part dels organismes que hi participen – normalment, cucs i 

microorganismes.   

Imatge 9. Compostador casolà 
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4.4.2. VIDRE 

La recollida segregada de vidre inclou els envasos de vidre. El vidre és un 

material inorgànic dur, fràgil, transparent i amorf que conté una elevada 

proporció de silici (SiO2) que s’utilitza per a fer finestres, lents, ampolles i 

envasos i una gran quantitat de productes.  

Hi ha tres grups diferenciats segons els circuits de recollida: 

- Vidre envàs no reutilitzable: ampolles, pots, i flascs.  

- Vidre envàs reutilitzable: (ampolles de refrescs, vins i caves, cerveses, 

aigües, productes làctics...). Aquest grup disposa de Sistemes de 

Dipòsit-Devolució-Retorn (SDDR)* per activitats de restauració i 

hostaleria, principalment.  

- Vidre no reutilitzable: es gestionen a través d’altres vies com punts 

verds. Aquests són utensilis de vidre de la llar (plats, gots,...) i elements 

de construcció (finestres, mampares, taules,...) 

El reciclatge del vidre suposa un gran benefici ja que és 100% reciclable. 

 

Què hi va al contenidor verd? 

Es recull: 

- Vidre envàs no reutilitzable 

 Ampolles  

 Pots i flascons de tots els colors i mides 

EN CAP CAS: 

Vidre no reutilitzable 

- Gots o gerros 

trencats 

de vidre i sense tap 

(que ha de ser dut al 

contenidor groc) 

Imatge 10. Contingut de la fracció de vidre 
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*SDDR: Sistema complementari als Sistemes Integrats de Gestió (SIG), detallat 
més endavant. 

- Vidre pla 

 Miralls 

 Finestres 

 Taules de vidre 

 ... 

On i com es fa la recollida? 

Es recull principalment als contenidors verds de la via pública a les àrees 

d’aportació. Tot i que a la majoria de municipis es practica aquest servei, en 

alguns d’ells s’han instaurat altres serveis complementaris de recollida, com ara 

la recollida porta a porta en eixos comercials, escoles i 

edificis públics.  

La recollida selectiva de vidre va ser una de les primeres 

implantades a Catalunya i va sorgir a l’any 1982. Des 

d’ençà, la quantitat de vidre recollit augmenta any 

rere any.   

On va a parar? 

El vidre sense cap prèvia manipulació passa a plantes de tractament 

autoritzades. Aquestes separen els impropis (tots aquells residus que no 

haurien d’haver estat llençats en el contenidor verd) i trituren el vidre. D’aquesta 

manera es converteix en matèria primera per a la fabricació de nous envasos i 

altres productes de vidre.  

Ha de ser portat a la deixalleria 

Imatge 11. 

Contenidor de vidre 

Imatge 12. Procés del reciclatge 

del vidre 
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El vidre és un material totalment reciclable i no té límits de vegades que pot ser 

reciclat. A sobre no perd cap propietat en el procés.  

Beneficis 

A part d’ajudar a disminuir el volum de residus municipals amb tractament 

finalista, permet, primerament, estalviar matèries primes: una tona de vidre 

reciclat estalvia al voltant de 1200kg de matèries primeres i comporta una 

disminució de l’extracció d’àrids.  

A més, la fabricació de vidre nou consumeix més energia que el reciclatge: 

cada tona de vidre reciclat permet l’estalvi de 100kg de petroli amb la reducció 

consegüent en la contaminació general.  

Permet reduir la contaminació de l’aire en un 20% al cremar menys combustible 

per a la producció de nous envasos.  

Sistema de gestió de residus de vidre complementari 

Un sistema alternatiu al reciclatge d’envasos de vidre és l’anomenat Sistema de 

Depòsit-Devolució-Retorn. Aquest, ha estat implementat a Espanya gràcies a 

l’èxit obtingut arreu del món.  

Dipòsit: vol dir que hi ha un valor econòmic associat a cada envàs, un incentiu 

per a que aquest envàs torni a la cadena de producció en les millors condicions 

per al ser reciclatge. Aquesta 

quantitat és de 20 cèntims i no 

suposa un cost extra, sinó un 

avançament. 

Devolució: un cop el 

consumidor retorna l’envàs de 

nou en l’establiment on l’ha 

comprat o en un altre comerç 

que sigui partícip d’aquest 

Imatge 13. Sistema de 

Dipòsit-Devolució-Retorn 
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sistema i se li retorna la quantitat que havia avançat en la seva totalitat (20 

cèntims) 

Retorn: l’envàs torna a la cadena de producció, suposant una matèria prima en 

condicions de convertir-se en qualsevol nou producte, el cicle es tanca i per 

tant ja no tenim residus sinó recursos.  

Aplicacions dels materials reciclats 

Com ja hem dit, el vidre reciclat té exactament les mateixes propietats que el 

vidre nou i per tant, les seves utilitats són exactament les mateixes que la dels 

objectes que procedeixen. És per això que un cop recuperat i fos pot generar 

nous envasos d’un sol ús o reutilitzables, utensilis domèstics, elements de 

decoració, elements de construcció... 
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4.4.3. ENVASOS LLEUGERS 

Fa referència als envasos de plàstic (ampolles, pots, safates), alumini o llauna, 

a les bosses de plàstic, als brics i, en general, a qualsevol residu d’envàs. 

Normalment es recullen als contenidors grocs que es troben a la via pública.  

La recollida selectiva d’envasos suposa un benefici ambiental perquè, d’una 

banda, la segregació d’envasos ajuda a disminuir el volum de residus i d’altre 

banda, la fabricació de nous envasos a partir de materials reciclats és menys 

contaminant.  

Què hi va al contenidor d’envasos? 

Sí es pot tirar: 

- Envasos de plàstic (garrafes d’aigua, bosses de plàstic, envasos de 

iogurt...) 

- Tots els envasos fets de polietilè blanc, de color, PET o PVC 

- Llaunes de begudes i conserves 

- Tetrabricks 

- Xapes i taps de metall 

- Paper d’alumini i film 

transparent 

- Safates de porexpan 

EN CAP CAS 

- Joguines 

- Mànegues de regar 

- Tubs 

- CD’s i cintes de vídeo 

- Envasos de productes 

perillosos (com dissolvents 

i pintures) que han de ser duts al punt verd 

On i com es fa la recollida? 

- Es recullen majoritàriament en els contenidors grocs de la via pública.  

Imatge 14. Contingut de la fracció d’envasos 

lleugers 
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- En alguns municipis que opten pel model de residu mínim, els envasos 

van a la fracció inorgànica.  

On van a parar? 

Primer de tot, són portats a les plantes de triatge on es separen per tipus de 

material, (plàstics, llaunes i tetrabricks, i tot allò que s’anomena impropis) ja que 

els envasos recollits selectivament solen contenir una barreja de materials i per 

tant el reciclatge directe no és factible. 

Quan els residus arriben a les plantes de triatge amb els camions, són 

dipositats en unes cintes transportadores per tal de fer la selecció posterior de 

forma més ordenada. Tot i que el procés de separació està automatitzat, 

requereix un procés de selecció prèvia per tal d’evitar que residus voluminosos 

entrin al procés i el facin malbé. Aleshores, els residus entren en contacte amb 

un obridor de bosses que disposa d’unes dents per tal de buidar el contingut 

d’aquestes. Els residus, arriben a un separador balístic que els separa segons 

pes i forma (lleugers i plans cap una banda, arrodonits i pesats cap una altre i 

fins menors de 50mm que cauen a un contenidor situat sota el balístic que es 

consideren rebuig).  

Els residus lleugers i plans, són aspirats per tal de separar el plàstic film 

d’aquells residus que hagin anat a parar al contenidor groc indegudament, i el 

transporta a una premsa específica per al seu embalatge. Per altra banda, els 

residus arrodonits i pesats són sotmesos a dos processos de selecció: un és 

l’electro-imant (que detecta els elements fèrrics i per tant separa l’acer dels 

altres materials, fent-lo caure directament a la premsa de metalls) i l’altre és el 

lector òptic: mitjançant infraroig separa segons la tipologia del plàstic (PET o 

PEAD). El primer lector òptic separa el material en tres fraccions: PET, resta de 

plàstics i materials no plàstics.  

Amb els residus no plàstics, s’apliquen els corrents de Foucault que creen 

l’efecte invers de l’imant, per tal de separar tots els metalls (alumini) dels altres 

productes com ara els bricks.  
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El material que no conté alumini, i per tant no salta en el primer Foucault, es 

transporta fins a la cinta de triatge manual d’envasos lleugers i plans.   

La resta de plàstics, tret del PET, va a una altra cinta on hi ha un lector òptic 

que separa el PEAD neutre i el PEAD de color. La resta de plàstics es 

consideren Plàstic Mix.  

Cada una de les fraccions s’introdueix a la premsa  empaquetadora per tal de 

ser enviada al seu receptor (empreses recicladores tret del rebuig que va a 

l’abocador).  

Allí, es trituren i fonen els materials i així s’obté de nou la matèria prima per a la 

fabricació de nous envasos o d’altres productes.  

  

 

  

Beneficis 

Com ja s’ha esmentat anteriorment, ajuda a disminuir el volum de residus 

municipals que han de rebre tractament finalista. Però a part, també té altres 

beneficis. 

Per exemple: 

- El reciclatge de 2 tones de plàstic suposa l’estalvi d’1 tona de petroli 

- El reciclatge d’1 tona d’alumini evita l’extracció de 4 tones de bauxita (el 

mineral a partir del qual es produeix) 

- Suposa un estalvi molt significatiu d’energia consumida i emissions al 

cicle de fabricació, arribant a un 84% menys d’energia pels plàstics, un 

Imatge 15. Procés del reciclatge 

dels envasos lleugers 
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75% menys a les llaunes d’acer i fins un 95% menys d’energia en la 

producció de llaunes d’alumini.  

Consells per reduir el consum 

d’envasos 

La millor manera de reciclar i preservar 

el medi ambient és, sens dubte, no 

consumir. És clar que això és difícil, 

però el que sí que hem de fer és 

intentar reduir en consum d’envasos. 

Alguns consells són: 

- Utilitzar el carretó de la 

compra enlloc de gastar bosses de plàstic. 

- Reutilitzar les bosses de plàstic 

- Comprar a granel, amb pots de vidre o carmanyoles 

- Triar els envasos més reutilitzables i/o reciclables (vidre, cartró, sac de 

roba...) 

- Comprar envasos en format familiar per minimitzar la producció de 

residus 

- Substitució d’ampolles d’aigua de plàstic per l’aigua de l’aixeta tractada. 

- Substitució del paper d’alumini o film transparent a l’esmorzar per 

embolcalls reutilitzables.  

Aplicacions dels materials reciclats 

- La resta procedent dels residus d’envasos plàstics s’utilitzen per a la 

fabricació de bosses de plàstic, mobiliari urbà, senyalització... o bé per a 

l’obtenció d’altres envasos d’ús no alimentari (lleixius, detergents...)  

- Com que el reciclatge dels residus d’envasos d’alumini dóna lloc a un 

producte pràcticament igual que l’original, els seus usos són equivalents 

als productes obtinguts a partir del material verge.  

- Els residus d’envasos d’acer s’empren per fabricar altres envasos o com 

a ferralla en les foses siderúrgiques d’acer. 

Imatge 16. Campanya en contra les 

bosses de plàstic d’un sol ús 
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- Els materials recuperats dels brics poden ser utilitzats per: el polietilè 

com a combustible, l’alumini es fon per a fabricar-ne de nou i el cartró 

pot ser recuperat per a l’obtenció de productes de paper reciclat.  
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4.4.4. PAPER I CARTRÓ 

Es fa referència a tot tipus de paper i cartró plegat. El paper i el cartró estan 

fabricats principalment a partir de fibra cel·lulosa verge obtinguda d’espècies 

vegetals o recuperada a partir de paper i cartró usats.  

Es poden classificar en 4 grans grups: 

- Paper-cartró per envasos i embalatges.  

- Papers gràfics (premsa, folis, sobres...) 

- Papers higiènics i sanitaris (paper de cuina, higiènic, mocadors...) 

- Papers especials (de filtre, decoratius, autoadhesius, metalitzats...) 

Què hi va al contenidor blau? 

Es recull tot tipus de paper (per garantir el seu reciclatge total ha d’estar sense 

arrugar): 

- Papers gràfics: 

 Blanc o reciclat  

 Paper d’impressora 

 Diaris 

 Revistes 

 Embolcalls de sabó de mans 

 Paper d’embolicar regals 

 Correspondència de bústia 

També tota mena de cartró (s’ha de 

llençar o bé esquinçat en 3 o 4 

fragments plans o bé plegat així 

s’aprofita més el volum de cada 

contenidor i se n’optimitza la recollida 

i el transport): 

- Paquets 

- Embalatges Imatge 17. Contingut del contenidor 

paper-cartró 
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- Capses de sabates 

EN CAP CAS: 

- Paper o cartró barrejat amb altres materials com ara plàstic (si és fàcil de 

separar s’ha de llançar la part de plàstic al contenidor groc i la de cartró 

al blau) 

- Brics i altres envasos compostos 

- Paper de cuina tacat o altres papers bruts (contenidor gris) 

On i com es fa la recollida? 

Es recull majoritàriament en contenidors de 

color blau de la via pública. Ara bé, també hi ha 

sistemes complementaris com ara la recollida 

porta a porta al petit comerç, en edificis públics 

o en escoles.  

On va a parar? 

El material recollit es lliura a les plantes de fabricació de paper. Els ajuntaments 

de l’àrea metropolitana, a excepció dels de Barcelona i Sant Cugat del Vallès, 

venen el paper i el cartró als tractadors autoritzats sense cap selecció prèvia.  

En canvi, els residus de Sant Cugat i Barcelona primer porten el paper i el 

cartró a una planta de reciclatge (Papeles Allende, SL, Vilar Vita, SA i CESPA, 

SA), que els transfereix a les papereres un cop feta la separació dels impropis, 

tot augmentant-ne el valor comercial.  

 

 

Imatge 18. Contenidor de la 

fracció paper-cartró 

Imatge 19. Procés del reciclatge 

del paper-cartró 
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Beneficis 

Redueixen principalment el volum de residus que s’incineren i així ajuda a 

disminuir la contaminació atmosfèrica.  

Suposa un estalvi energètic del 70% en comparació amb el procés del paper a 

partir de fibres verges. Disminució de la contaminació atmosfèrica i de l’aigua, a 

causa de la disminució de les emissions gasoses en un 74% i en un 35% les de 

l’aigua. Estalvi d’aigua en un 80% i disminució de productes químics. Tot això a 

banda de l’estalvi de matèries primes com ara la fusta.  

Consells per reduir el consum de paper 

- Reduir i optimitzar les trameses postals 

- Fotocopiar i imprimir a doble cara 

- Utilitzar els fulls escrits a una sola cara com a esborranys 

- Enviar el màxim d’informació en suport digital per tal d’estalviar paper, 

sobres i segells 

- Comprar paper reciclat i no blanquejat amb clor 

- Utilitzar més la xarxa electrònica i les tecnologies 

Aplicacions dels materials reciclats 

Actualment el paper reciclat és d’alta qualitat i per això diversos productes d’us 

quotidià es fabriquen bàsicament de paper recuperat com els de diari o els 

d’embalatge. A Espanya, el paper recuperat com a matèria prima de la indústria 

representa més d’un 80% del total. També es fabriquen cartolines, mocadors, 

papers d’impressió i escriptura, bosses cartrons... A més hi ha empreses que 

fabriquen taules, prestatgeries, butaca... a partir de cartró reciclat.  
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4.4.5. RESTA 

Fa referència a aquells residus que no formen part de les altres fraccions 

(paper, vidre, envasos lleugers i matèria orgànica). La resta també és 

considerada una fracció segregada.  

Es calcula que si totes les altres recollides es fessin correctament, la resta 

només constituiria un 17% dels residus municipals però, al no fer-se del tot bé 

la separació, encara li correspon una fracció quantitativa molt important i per 

això requereix un tractament determinat.  

El tractament de la resta suposa un benefici ambiental perquè permet reduir els 

residus, en quant a volum i càrrega contaminant, que tenen un tractament 

finalista. A més permet recuperar materials i generar biogàs.  

Què hi va al contenidor gris? 

Es dipositen en aquest contenidor els residus que NO formen part de les 

fraccions segregades de paper-cartró, vidre, envasos lleugers i matèria 

orgànica. S’inclouen:  

- Tèxtil sanitari: compreses, bastonets 

d’orelles... 

- Altres productes d’higiene: maquinetes 

d’afaitar, raspall de dents... 

- Residus de neteja de llar:pols 

- Burilles i cendra de cigarretes 

- Cendra de xemeneies 

- Fotografies, targes de crèdit o similars 

  

Imatge 20. Contingut e la 

fracció de rebuig 
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EN CAP CAS: 

- Residus especials o perillosos 

 Piles 

 Radiografies  

 Aparells electrònics 

On i com es fa la recollida? 

Es recull majoritàriament als contenidors grisos 

de la via pública però també hi ha altres 

sistemes com el de porta a porta o la 

pneumàtica (fixa i mòbil). 

On van a parar? 

Es porta majoritàriament als ecoparcs 

mentropolitants on es sotmet a un tractament 

mecànic i biològic. 

Aquest tractament consta de dues parts: 

1. La separació dels materials reciclables i la matèria orgànica de la resta 

amb mitjans mecànics. Els materials reciclables s’entreguen a les 

empreses recicladores per a fer nous objectes.  

2. La matèria orgànica s’usa per generar energia. 

3. La resta de materials es porta a instal·lacions d’incineració o bé es 

diposita en abocadors.  

Imatge 21. Contenidor 

de la fracció resta 

Imatge 22. Procés del 

tractament de la fracció resta 
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4.4.6. ALTRES RECOLLIDES 

 Piles: recollides en equipaments, en comerços i recollides en 

punts verds. 

 Fàrmacs: recollides en equipaments i en comerços. 

 Olis vegetals usats: recollides en equipaments, en punt verds, en 

hostaleries, centres educatius... 

 RAEE: recollida a demanda, en comerços, en punts verds i en 

entitats socials. 

 Voluminosos: recollides a demanda, en punts verds i en entitats 

socials. 

 Tèxtil: recollides en punts verds, en contenidors de la via pública i 

en entitats socials. 

 Runa: recollida en punts verds. 

 Poda i restes vegetals: recollida a 

demanda, en punt verd i tot aquella 

que no té llenya i és de poques 

dimensions es pot recollir junt amb la 

FO. 

 Altres fraccions: en punts verds.  

  

Imatge 23. Contenidor 

piles 
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4.5. Tipus de recollida a Espanya i Catalunya 

Els tipus de recollida de residus practicats actualment a Espanya i Catalunya es 

classifiquen, o bé pel nombre i tipus de separació i agrupació dels residus, o bé 

segons el sistema d’aportació i separació de residus. 

4.5.1. MODELS DE RECOLLIDA 

4.5.1.1. Model de recollida a Espanya 

Es caracteritza pel nombre i tipus de fraccions a separar per l’usuari en origen. 

A Espanya, s’han configurat sis mètodes de separació de residus de 

competència municipal  

 Tipus 1 – 5 fraccions: vidre; paper-cartró; envasos lleugers; resta; 

fracció orgànica.  

 Tipus 2 – Humit-sec: vidre; paper-cartró; resta + envasos lleugers; 

fracció orgànica.  

 Tipus 3 – Multiproducte: vidre; paper-cartró + envasos lleugers; 

resta; fracció orgànica.  

 Tipus 4 – 4 fraccions + poda: vidre; paper-cartró; envasos 

lleugers; resta (inclou fracció orgànica); residus de jardineria. 

 Tipus 5 – 4 fraccions: vidre; paper-cartró; envasos lleugers; resta 

(inclou FO) 

 Tipus 6 – 3 fraccions: vidre; paper-cartró; resta (inclou FO* + 

envasos lleugers)  

Model de 

segregació 

    

Vidre Paper-cartró Envasos 

lleugers 

Resta FO 

5 fraccions 

 
     

Fraccions principals recollides segregadament 

*FO = fracció orgànica 
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Humit-sec 

     

Multipdroduc

te 

     

4 fraccions + 

poda 

   

  

4 fraccions 

     

3 fraccions 

     

Els més habituals son del Tipus 1 (especialment a Catalunya), tipus 4 i sobretot 

tipus 5. El model humit-sec (tipus 2) realitza la separació fonamental de 

orgància-inorgànica (incloent els residus d’envasos). El tipus 6 és un model 

residual a Espanya que no integra la separació d’envasos lleugers. Finalment, 

el tipus 3 (multiproducte) només existeix en alguns zones i recull conjuntament 

els residus de paper-cartró amb els envasos lleugers.  

A totes aquestes recollides s’hi sumen altres recollides específiques com la de 

residus voluminosos, de piles, tèxtils, d’olis o altres.  

4.5.1.2. Model de recollida de Catalunya:  

 Model 5 fraccions: vidre, paper-cartró, orgànica, envasos lleugers 

i resta. 

 Model residu mínim: vidre, paper-cartró, orgànica i envasos 

lleugers amb resta. (També conegut com a humit-sec).  

 Model multiproducte: vidre, orgànica i paper-cartró amb envasos 

lleugers i amb resta.  
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Model de 

segregació 

    

Vidre Paper-cartró Envasos 

lleugers 

Resta FO 

5 fraccions 

     

Residu 

mínim 

     

Multipdroduc

te 

     

 

4.5.2. SISTEMA DE RECOLLIDA A ESPANYA I CATALUNYA 

 

 

 

Sistemes de 
Recollida 

Porta a 
porta 

Contenidors 
Superficials 

Lateral, darrere, 
superior, bilateral 

Soterrats 

Pneumàtica 
Estàtic 

Mòbil 

Punts Verds 

Fixes 

Mòbils 

de barri 
Recollida 
comercial 

Recollides 
específiques 

Voluminosos, 
tèxtil, olis, RAEE... 

Fraccions principals recollides segregadament 
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Els sistemes de recollida són el conjunt de mitjans que faciliten la 

recollida selectiva de residus de competència municipal. La configuració 

dels sistemes de recollida està sovint vinculada al model de separació 

escollit.  

- Contenidors 

 Superficials: és el sistema més habitual. Consisteix en ubicar a la 

via pública contenidors de diferent tipologia, en funció de les 

característiques de la fracció a recollir i de l’urbanisme de la zona. 

Per aportar els residus separats en origen, els ciutadans han de 

desplaçar-se als punts de recollida més o menys propers i  

agrupats per fraccions. Aquests són buidats pels corresponents 

serveis de recollida seguint uns 

horaris i freqüències que estan 

adaptades als nivells 

d’emplenament dels contenidors, 

segons la generació de cada fracció i 

sovint també depenent de les 

característiques pròpies del material (per exemple, l’olor de la 

fracció orgànica).  

Hi ha de diversos tipus: càrrega lateral, càrrega darrera, càrrega 

superior,... 

Avantatges Inconvenients 

- Sistemes de recollida molt coneguts 

entre gestors i empreses prestaries. 

- Hi ha sovint problemes de 

sobreeiximent i pudor. 

- Horaris flexibles per al lliurament de 

residus.  

- Suposen una ocupació important de la 

via pública.  

- Cost de recollida més baix que en altres 

sistemes.  

- Sovint se’n fa ús indegut com ara 

lliurament de fraccions diferents a les 

previstes.  

 Soterrats: consisteix en ubicar els contenidors sota el nivell del sòl 

de manera que únicament quedi a la superfície la bústia a través 

la qual es dipositen els residus i la tapa que s’obre per tal d’elevar 

el receptacle intern. La instal·lació suposa dur a terme una obra 

Imatge 24. Contenidors 

superficials 
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civil a la via pública. Hi ha nombrosos models que es diferencien 

bàsicament per la tipologia de receptacle utilitzat, el disseny i pel 

sistema d’elevació (o bé per 

ploma o per sistema hidràulic per 

elevar la tapa i/o receptacle).  

Normalment els contenidors solen 

ser de gran volum (3000 – 5000L) 

tot i que també, en funció del sistema d’elevació, es poden 

incorporar contenidors de rodes en el seu interior equivalents als 

de superfície. A més, hi ha un sistema de contenidors semi-

soterrats on part del receptacle es troba sota el nivell del terra i 

per tant disposen de grans capacitats.  

 

Avantatges Inconvenients 

- Estèticament s’integra correctament a 

l’entorn. 

- Cost d’inversió molt alt, sobre tot en 

entorns urbans ja construïts.  

- Horaris flexibles per al lliurament de 

residus.  

- Hi ha menys àrees de contenidors que 

les de superfície i això implica un 

desplaçament major.  

- Cost de recollida més baix que en altres 

sistemes.  

- Els nivells de recuperació que 

s’assoleixen són menors que en altres 

sistemes.  

 - Dificultat de controlar incompliment 

alhora de lliurar els residus. 

 - Sistema menys robust que d’altres més 

simples.  

 

- Porta a porta 

La recollida porta a porta (PaP) consisteix en entregar els residus al 

servei municipal de recollida davant de la porta de la vivenda o comerç 

(en bosses, petits contenidors per la FO o sense empaquetar com paper 

Imatge 25. Contenidors 

soterrats 
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i cartró en capses) segons un calendari setmanal per cada fracció 

recollida en un horari estipulat.  

 Mitjançant aquest sistema es recullen les 

fraccions tant domèstiques com comercials. 

Aquest sistema, com a mínim, recull porta a porta 

la resta i la FO. Els envasos i vidre s’acostumen a 

mantenir amb el sistema de contenidors. Per això 

és molt utilitzat per a les recollides específiques 

comercials ja que s’aconsegueix una gran 

qualitat i quantitat de material tot evitant 

problemes de desbordament o necessitat de 

gran capacitat de recepció dels contenidors.  

Els resultats de recollida separada aconseguits als municipis amb PaP 

són generalment superiors, tant en quantitat recollida com en qualitat de 

separació (entre el 60% i el 80% de recollida segregada). El PaP és molt 

recomanable en zones de baixa densitat de població, però també es pot 

donar en zones més denses i amb edificació més vertical a través de la 

recollida de contenidors comunitaris a las vivendes plurifamiliars. Aquest 

model de recollida permet identificar al generador de cada residu i per 

tant obra la possibilitat a que s’implantin sistemes de fiscalització més 

justos com ara el pagament per generació (pagar per bossa o 

contenidor).  

 

 

Avantatges Inconvenients 

- Permet l’aplicació de taxes 

d’escombraries de pagament per 

generació 

- S’està subjecte a un horari de 

lliurament estricte 

- Es redueix el % de residus no 

municipals dels que s’acaba fent 

responsable el municipi 

- És un canvi d’hàbits per a moltes 

llars 

- El cost del reciclatge tendeix a ser 

menor i els ingressos per sistemes 

integrats de gestió, venda de materials 

- Cal guardar cada fracció dels residus 

a casa fins el dia que toca la recollida 

Imatge 26. Recollida 

porta a porta 
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i retorn del cànon majors 

- Els sistemes complementaris de 

recollida (fracció vegetal, 

voluminosos...) tendeixen a funcionar 

millor 

- El cost de la recollida tendeix a ser 

major 

- Nivells més alts de recollida selectiva 

i recuperació 

- Desapareix l’anonimat en el lliura-

ment de residus 

- Es retiren els contenidors de la via 

pública (+ espai, no desboraments...) 

- % de població que participa en la 

recollida és major 

 

- Pneumàtica 

Consisteix en una sèrie de bústies de residus connectades mitjançant 

tubs subterranis al punt de captura des d’on es realitza una aspiració del 

circuit.  

Les bústies de recollida es poden ubicar tant en l’interior de les vivendes, 

en àrees comunitàries dins dels edificis, com en àrees públiques 

exteriors a la vorera o a la mateixa fatxada dels edificis. Els residus 

dipositats a les bústies 

cauen per gravetat fins les 

vàlvules que estan 

instal·lades en nivells 

inferiors i allà s’hi acumulen 

temporalment fins que es 

realitza el procés d’aspiració.  

Hi ha dos tipus de sistemes: 

estàtic i mòbil.  

 

a) Estàtic: té una 

central fixa de recollida que 

pot ubicar-se al nivell de la via pública o subterrània i que consta d’un 

Imatge 27. Recollida pneumàtica 
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ordinador que coordina els programes de buidament periòdics o per 

nivells d’emplenament de les vàlvules de cada secció de la xarxa. El 

mecanisme d’aspiració es realitza a partir de la creació de depressió 

a la xarxa de tubs i la introducció d’aire que permet aspirar els 

residus fins la central on són emmagatzemats en contenidors de gran 

volum i posteriorment destinats a les corresponents plantes de 

tractament.  

b) Mòbil:  consta de baixants verticals connectades a uns contenidors 

que a la vegada estan connectats mitjançant tubs entre ells per grups 

i cadascun d’aquests té un punt de succió on es connecta un vehicle 

que aspira els residus de manera periòdica.  

Per altra banda, les diferents fraccions a recollir es poden dipositar a la 

mateixa bústia s s’utilitza un sistema diferenciat de bosses de colors que 

posteriorment seran separades a la central, o bé en bústies diferents que 

aspiren de manera independent.  

La primera instal·lació del sistema de recollida de pneumàtica a 

Catalunya fou a Barcelona el 1992.  

Avantatges Inconvenients 

- Quan les bústies estan dins els 

edificis, desapareixen els contenidors 

- La instal·lació del sistema requereix 

una inversió molt elevada 

- Les bústies de la via pública 

s’integren adequadament amb l’entorn 

- Difícil i car d’implantar en zones 

d’urbanisme ja consolidat 

- Reducció de males olors - Dificultat d’identificar als usuaris que 

en fan mal ús 

- En cas de sistema estàtic, 

desapareixen els camions del carrer 

- Alt consum energètic del seu 

funcionament 

- Possibilitat de lliurar la brossa a 

qualsevol hora del dia 

- El vidre pot provocar danys a les 

canonades 

- Gràcies a la bústia s’impedeix que 

els residus de gran volum es dipositin 

amb el rebuig  

- Reparacions cares de resoldre i cal 

disposar d’un sistema alternatiu quan 

aquestes es produeixen 
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- Punts Verds 

També anomenats Ecocentres, Ecoparcs, Punts nets..., són centres 

d’aportació i emmagatzematge selectius, principalment de residus de 

competència municipal que no són objecte de recollida domiciliaria. Per 

tant, tenen l’objectiu de facilitar la gestió correcta de fraccions no 

ordinàries.  

En aquestes fraccions acostumem a 

trobar: 

 Residus reciclables: 

plàstic no envàs, ferralla, metalls 

fèrrics i no fèrrics, cables elèctrics, 

vidre pla, restes de poda i jardineria, fusta, runa, olis de cuina, 

pneumàtics, càpsules de cafè monodosis 

(plàstic i alumini per separat) ... 

 S’acostumen a acceptar 

residus d’envasos de vidre, paper-cartró i envasos lleugers. 

 Residus reutilitzables o preparats per a una fàcil reutilització: 

ampolles de cava, roba, calçat, trastos vells i mobles, 

electrodomèstics grans, aparells elèctrics i electrònics, cartutxos 

de tinta, tòners...  

 Residus perillosos: olis de motor, aerosols i esprais, dissolvents, 

pintures i vernissos, bateries de cotxe, radiografies, piles, 

fluorescents i bombetes, neveres amb CFC... 

Hi ha diversos tipus de punt verd: 

 Punt verd fix: són instal·lacions de gran mida fixes i acostumen a 

estar als afores del municipi 

 Punt verd de barri o minipunt verd: són instal·lacions mes petites i 

fixes situades al casc urbà i repartides per diferents barris o 

zones. Al servei de recollida és més proper al ciutadà però no es 

poden aportar els mateixos residus ni volums que al punt verd fix. 

Aquest servei acostuma a complementar al punt verd fix.  

Imatge 28. Punt Verd 
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 Punt verd mòbil: un vehicle de recollida dotat de compartiments 

per als diferents residus 

(ordinaris –vidres, envasos 

lleugers...- voluminosos, RAEE i 

perillosos) que es desplaça fins 

als diferents punts d’aportació 

establerts (lloc i horari). És 

adequat per complementar una 

instal·lació fixa a les poblacions que ja disposen de tal, o per oferir 

el servei a poblacions petites, 

barris o zones disseminades o no 

és factible la implantació d’altres 

tipus de punts verds.  

 Punts verds col·laboradors: són serveis privats de recollida de 

residus associats a l’Ajuntament i gestionats per antics 

ferrovellers reconvertits. El servei funciona implementant el 

sistema de recollida que utilitzen la resta de punts verds del 

municipi i ofereix al ciutadà la oportunitat de disposar de llocs 

d’aportació més propers de casa.  

 

  

Imatge 29. Punt verd 

mòbil 
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Plàstic 
10,6% 

Metalls 
fèrrics 
3,4% 

Metalls no 
fèrrics 
0,7% 

Altres 
fraccions 

85,3% 

Residus de competència 
municipal d'Espanya 1996: 

Envasos lleugers 

5. DADES I XIFRES 

5.1. Residus urbans 

Els percentatges més recents publicats a la pàgina web oficial del Govern 

Espanyol, daten al 1996 i fan referència a tots aquells residus considerats 

urbans (sense incloure el rebuig). A continuació hi ha uns gràfics informatius 

sobre el percentatge de la proporció en pes de residus urbans més comuns 

 

Envasos 

A Espanya, l’any 2010 es van registrar 1.844.665 tones d’envasos lleugers 

adherits al Sistema Integrat de Gestió (SIG) de Ecoembes de les quals 712.642 

tm eren de plàstic, 335.530Tm eren 

de metall, 778.738Tm eren de 

paper-cartró incloent brics, 

11.291Tm de fusta i 5.465Tm era 

d’altres.  

Es van recuperar 1.214.727 tones 

de residus d’envasos mitjançant el 

SIG al 2010. 323.030,5Tm 

corresponien a plàstics, 240.710Tm 

a metalls i 646.186 a paper i cartró.  

Segons la composició dels residus de competència municipal d’Espanya 

(1996), del primer Pla Nacional de Residus Urbans, la proporció en pes de 

residus materials de plàstic és del 10’6%, de metalls fèrrics 3’4% i de metalls no 

fèrrics 0’7% (incloent envasos i embalatges i materials no envasos).  
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Paper i 
cartró 
21% 

Resta 
79% 

Residus de competència 
municipal d'Espanya (1996): 

Paper-cartró 

Matèria 
orgànica 

44% 
Resta 
56% 

Residus de competència 
municipal d'Espanya (1996): FO 

Paper i cartró 

El consum i ús del paper ha 

anat incrementant al llarg dels 

anys. Per persona, al principi 

dels anys 90 a Espanya es 

consumien en promig 116kg 

anuals i al 2006, aquesta xifra 

va augmentar fins als 176kg.  

A Espanya, al 2010 es van 

registrar 778.738Tm d’envasos lleugers de paper-cartró (incloent brics) adherits 

al Sistema integrat de Gestió (SIG) d’Ecoembes i es van recuperar 646.186Tm 

de residus d’envasos de paper i cartró a través del SIG. 

Segons la composició dels residus de competència municipal d’Espanya (1996) 

la proporció en pes de paper i cartró continguda és del 21% (incloent envasos i 

embalatges i paper gràfic), de manera que és la segona fracció dominant en els 

residus de competència municipal.  

 

Residus orgànics 

Segons la composició de residus de competència municipal d’Espanya (1996), 

del I Pla Nacional de Residus 

Urbans, la proporció en pes de 

matèria orgànica continguda és 

del 44%, de manera que és la 

fracció predominant en els residus 

de competència municipal i, per 

tant, la que es genera en 

quantitats majors.  
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Vidre 
7% 

Resta 
93% 

Residus de competència 
municipal d'Espanya 

(1996): Vidre 

Vidre 

Segons Ecovidrio, s’han 

recuperat al 2010 712.236Tm de 

vidre procedents de contenidors i 

plantes de selecció, que suposen 

una mitja de 15.10 kg per 

habitant. 

Segons la composició dels 

residus de competència 

municipal d’Espanya (1996), del I 

Pla Nacional de Residus Urbans, 

la proporció en pes del vidre 

contingut als residus es del 7%.  
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47% 

53% 

Alumini 

A partir de material reciclat 

A partir de matèries primeres 

90% 

10% 

Acer 

A partir de material reciclat 

A partir de matèries primeres 

22% 

78% 

Plàstic 

A partir de material reciclat 

A partir de matèries primeres 

71% 

29% 

Paper i cartró 

A partir de material reciclat 

A partir de matèries primeres 

47% 

53% 

Vidre 

A partir de material reciclat 

A partir de matèries primeres 

5.2. Noves produccions a partir de materials reciclats a Espanya 
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MARC PRÀCTIC 
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6. VISITA A LA DEIXALLERIA – EL PUNT VERD DE SANT 

CUGAT 

“Estimats Sant Cugatencs, 

Aquesta carta va dirigida a tots aquells que, com  jo en el seu dia, no teniu 

gaire clar què és un punt verd i quina n’és la seva funció. És cert que, com a 

ciutadans, hauríem d’interessar-nos pel tema, però és que com a alumne 

disposada a fer un Treball d’Investigació sobre el reciclatge, no saber què és 

un punt verd és impensable. Per tant vaig decidir informar-me sobre el tema.  

Primer de tot, vaig fer el que faria la gran majoria de la població: buscar a 

Internet les paraules Punt Verd. Una altre cosa no sé, però d’informació no en 

falta a la xarxa. Ràpidament, em vaig enriquir quant a coneixements. Vaig 

descobrir, entre moltes altres coses, la funció de la deixalleria (emmagatzemar 

selectivament els residus pels quals no hi ha un sistema de recollida específic a 

domicili o en contenidors) o els tipus de Punts Nets (com ara la deixalleria 

mòbil). Tot i així, encara volia saber més coses, com tota la mena de residus 

que s’hi podien portar i on anaven a parar. Potser buscant més a fons a Internet 

(o enciclopèdies) ho hauria trobat, però personalment crec que per conèixer un 

tema amb profunditat el millor és endinsar-s’hi. I és per això que vaig decidir 

escriure un correu a la Laura (la noia en pràctiques d’Educació Ambiental de 

l’Ajuntament de Sant Cugat). I qui millor que ella em podria haver ajudat! 

Dit i fet, vam anar un divendres d’estiu al Punt Verd de Sant Cugat amb les 

nostres bicicletes com a bones ecologistes. Un cop allà, la Laura em va 

ensenyar les instal·lacions de la deixalleria. Vam començar pels 11 contenidors 

que es troben a la part externa. Al primer s’hi dipositen els plàstics rígids (tots 

aquells que no són envasos i per tant no van al contenidor groc). Al contenidor 

2 hi van els restes de poda i jardineria que NO poden anar al contenidor de FO. 

Al tercer contenidor hi va la ferralla i al quart, les runes i ceràmica. Allà, vam 

veure que hi havia objectes de plàstics i vam preguntar a l’encarregat què es 

feia en aquests casos. Ell ens va dir que aquests materials abans de ser 

tractats per les empreses encarregades, eren seleccionats correctament. El 

següent contenidor era el de vidre blanc i el sisè era del vidre de color. Tot i 
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que aparentment poden semblar el mateix, hi ha vegades que són 

incompatibles químicament, i per això es separen l’un de l’altre. Al 7è 

contenidor hi havia el cartró. Al 8è i al 9è s’hi trobava la fusta, que es llançava 

selectivament en funció de si estava tractada o era natural, respectivament. 

Això és perquè amb la fusta tractada no es poden fer tot tipus d’objectes sinó 

que el que es fa són serradures conglomerades i envernissades  per convertir-

les principalment en palets. Ja per acabar, hi havia el desè contenidor on hi 

anava tot allò que no es podia tractar (rebuig) i finalment enmig es trobava 

l’11è, on es deixaven els matalassos i el “porexpan”. 

Un cop acabada la part de fora, vam anar a l’interior. Allà hi havia lloc per: 

electrodomèstics (rentadores, rentavaixelles...), els pots de pintura, els CD’s, 

els medicaments, caixes per reutilització – és a dir, tots aquells objectes que 

estaven en bon estat i podien ser reutilitzats eren comprats per la fundació 

Engrunes que els posaven a la revenda. També hi havia una secció per la roba 

i sabates, per les piles i bateries, pels aparells electrònics (ordinadors, 

mòbils...), per les pantalles (pantalles d’ordinador, teles...), pels olis de cuina i 

motors (alhora separats en vegetals i minerals), pels pneumàtics i per les 

càpsules de cafè. Aquestes estan separades per les d’alumini i les de plàstic. A 

l’obrir els contenidors, vam veure que no estaven ben separades i vam decidir 

junt amb l’encarregat, fer les coses ben fetes i separar les de plàstic de les 

d’alumini.  

Per acabar, també a la part interior de la deixalleria hi ha una petita exposició 

amb informació curiosa i interessant sobre els residus i el seu reciclatge. D’allà 

vaig aprendre coses com ara que el metall tarda 500 anys en descompondre’s, 

el plàstic en tarda de 150 a 1.000 anys i el paper es composta sense problemes 

al ser orgànic; coses com ara que el metall, el paper i el vidre són 100% 

reciclables però els plàstics perden propietats al reciclar-se... 

Ara ja sí que finalment, darrere l’edifici vam veure un jardinet de gespa on hi 

havia els compostadors del poble, tot i que no tenen gaire d’èxit de moment.  

I aquí es va donar per finalitzada la meva visita al Punt Verd. Ara ja sabia 

moltes coses més, i no només sobre què és una deixalleria, sinó sobre el tema 
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del reciclatge en general. Potser va ser l’exposició, potser va ser l’incident de 

les càpsules de cafè, no ho sé, però el que sí sé és que des d’aquell moment la 

meva conscienciació va créixer. El camí de tornada a l’Ajuntament se’m va fer 

curt, no podia parar de donar voltes al món del reciclatge, concretament, tot i 

que ja genèricament parlant, al medi ambient; ni em podia estar de fer-li tot 

tipus de preguntes a la Laura. I és que realment, la base que sustenta la 

sostenibilitat ambiental és la informació, ja que com més saps sobre un tema 

més eines tens per poder-hi treballar.  

Per acabar la meva carta, ara ja sí, només dir-vos, ciutadans, que el canvi està 

a les nostres mans. Que la típica frase “què més dóna el que jo faci, si tots els 

altres no ho fan bé” no és més que una excusa. Que reciclar no ens costa res. I 

informar-nos, encara menys. Que les deixalleries estan per utilitzar-les 

correctament, igual que els contenidors. I molts altres aspectes que queden 

perfectament resumits en la universal “cada gota compta”.  

Us saluda cordialment,  

Una ciutadana “reciclada” 

PD: em sap greu no poder incloure fotos de la meva estada per fer la carta més 

amena, però se’ns va oblidar de signar el permís que es necessita per poder 

prendre instantànies dintre del recinte. Espero que això no suposi un problema 

a l’hora de llegir-la...!!” 
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7. ENTREVISTA A RAIMON PI, REGIDOR DE 

L’AJUNTAMENT DE RELLINARS 

- Quina és la seva funció a l’Ajuntament? 

Entre altres coses, sóc el Regidor de Mediambient de l’Ajuntament de 

Rellinars. 

- Com es gestionen els residus de Rellinars? 

 Tipus de recollida que es practica a Rellinars i per què? 

Al municipi de Rellinars es practica la recollida en contenidors, 

principalment. S’ha estudiat fer-la porta a porta però resulta 

inviable ja que el nucli és molt dispers i això provocaria una 

despesa excessiva. 

 A on van destinats?  

Els residus de resta van a parar a la planta de tractament de 

Vacarisses. Per altra banda, els envasos anaven als hostalets 

però a partir d’ara aniran a la planta de Terrassa (Can Barba) per 

proximitat. Els residus paper-cartró van a parar a una planta de 

majoristes.  

- La deixalleria de Rellinars, quin tipus de residus gestiona i on es 

porten?  

Gestiona residus voluminosos (matalassos, mobles vells...) i es porten a 

Can Barba (Terrassa) on ho gestionen tot. La runa que es recull a la 

deixalleria va a parar a l’abocador. La ferralla se l’emporta un comerciant 

de reciclatge que després la recicla i reutilitza. La resta de poda va a 

parar a una màquina trituradora que ho crema tot o ho transforma en 

adob natural. Des de l’Ajuntament, es deixa al ciutadà una màquina per 

fer serradura de la resta d’esporgues per a poder afegir-la als 

compostadors. A més a més, la deixalleria s’encarrega de recollir els 

residus de pintura, piles, productes químics i aparells informàtics.  

- Es cobreix tota la gestió dels residus amb l’impost que paguen els 

habitants? Si no, com es fa? (Subvencions de la Generalitat, ajudes 

Ministeri...)  

No, una part de la gestió la subvenciona l’Ajuntament de Rellinars.  
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- Es realitza algun tipus de campanya de conscienciació al ciutadà 

des de l’Ajuntament? I a l’escola? 

 Sí  Quins en són els efectes positius? (Reducció de 

residus, millor separació...)  

Se n’han realitzat uns quants i n’hi ha d’altres en procés. Ara hem 

demanat una subvenció a la diputació per a que es faci una 

campanya pedagògica. Des de l’Ajuntament, creiem que el més 

important en tot aquest tema és que el ciutadà estigui ben 

informat. Nosaltres posem els mitjans necessaris, donem la 

informació corresponent i així el ciutadà ja està preparat per 

assumir responsabilitats.  

Una altre campanya que vam fer va ser repartir bosses de colors 

(verd, blau, groc...) per tal de que la gent separés bé en els 

contenidors. 

A més a més, per evitar l’ús del paper de plata per l’esmorzar de 

l’escola, entre altres, vam repartir allí ‘bocanrols’, una espècie 

d’embolcalls reutilitzables que tenen la mateixa funció del paper 

d’alumini però no contaminen.  

- Com es realitza la recollida dels residus dels contenidors? 

Actualment, ve un camió de l’empresa Juan i Juan que porta una 

bàscula i així pot pesar i calcular quants residus hi ha i quant ens costa a 

cada Ajuntament. Per tal d’estalviar i optimitzar els recursos com ara la 

gasolina, estem estudiant la possibilitat de mancomunar serveis amb els 

municipis de Vacarisses, Ullastrell i Viladecavalls. La mateixa empresa 

Juan i Juan faria la recollida i al camió hi portaria una bàscula i una 

presa per tal de premsar els residus i així recollir-los tots en una mateixa 

ruta.  

- Creu que el fet que hi hagi diversos horts urbans al poble ajuda a 

disminuir el percentatge de residus urbans per habitant en 

comparació amb altres municipis? 

Evidentment resulta de gran ajuda el fet que hi hagi molts horts urbans al 

poble però amb reduir residus no hi ha prou. Nosaltres creiem que és 
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necessari el compostador ja que a l’hort també es creen residus orgànics 

i la millor manera de reciclar-los és transformant-los en adob natural ja 

que a Rellinars no hi ha contenidors orgànics.  

- Que no hi hagi contenidor orgànic té alguna cosa a veure amb el fet 

que es doni la possibilitat des de l’Ajuntament de fer compost 

(adob) a partir de matèria orgànica? Com és que s’ha escollit 

aquest mètode si no tothom necessita l’adob? 

Rellinars és un poble petit per tant la recollida d’escombraries 

orgàniques no seria tant freqüent com en altres municipis i per tant 

fermentaria i faria molta pudor, que s’escamparia pel poble. S’ha 

proposat col·locar compostadors públics arreu del poble però no s’ha dut 

a terme perquè un compostador requereix de moltes necessitats que 

només un mateix pot fer-se’n càrrec.   

- Com es gestionen els residus de gran volum? 

Tots aquells que estan a la deixalleria, l’empresa Juan i Juan ho porta 

allà on toqui, segons el tipus de material del qual estiguem parlant. Per 

altra banda, cada dilluns al matí, hi ha un camió que recull tots els 

trastos vells que no van a cap contenidor. (Adhesiu groc de l’annex*) 

- Es penalitza als residents que deixen la brossa on no toca?  

Fins ara no hi ha hagut cap tipus de normativa en quant a penalització 

perquè, com he dit abans, creiem que el més important és que hi 

l’Ajuntament posi mitjans i informi sobre el tema. Ara bé, si un cop donat 

això, no es compleix la normativa referent als residus i al seu tractament, 

des de l’Ajuntament hem de fer alguna cosa al respecte. Per això mateix 

aviat s’introduiran noves fórmules de sancions cap a tot aquell qui no faci 

les coses correctament.   

- És senzill com a ciutadà reciclar al poble de Rellinars? 

Sí ja que, tenint en compte les dimensions del poble, des de 2008 

disposem de 24 bateries de contenidors arreu del municipi amb totes les 

fraccions tret de la roba. Actualment hi ha quatre contenidors de roba.  

A part, es pot recollir l’oli de cuina i de cotxes a dos llocs diferents.  
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8. PROJECTE DE CREACIÓ D’UN HORT I FABRICACIÓ DE 

COMPOSTATGE 

Actualment, hi ha municipis on la resta orgànica no es recull segregadament, i 

això fa que el volum de Resta sigui molt gran. Un d’aquest municipis, és el de 

Rellinars, que ha iniciat una campanya per a la creació de compostatge 

domèstic. El fet que no separin la FO de la resta és principalment degut a que 

hi ha molts habitants 

tenen el seu propi hort i, 

enlloc de tirar els residus 

al contenidor, el trans-

formen en adob 

mitjançant un compos-

tador que els és cedit per 

l’Ajuntament. Ara bé, què 

passa amb tota l’altre 

gent que no té horts 

propis i per tant no té la 

necessitat de convertir la 

seva brossa orgànica en compostatge? Han de deixar de fer les coses ben 

fetes? 

Està clar que aquest és un tema que preocupa a l’Ajuntament però fins ara no 

s’ha trobat cap alternativa, tot i que s’han estudiat diverses propostes. La del 

contenidor orgànic està descartada ja que al ser un municipi de pocs habitants, 

sobretot a l’hivern, la recollida no seria tant freqüent com en altres pobles o 

ciutats. Per altra banda, s’ha estudiat el fer un compostador públic, però com 

que no tindria cap mena d’utilitat aquell adob, la idea s’ha descartat.  

Per això mateix, a la meva part pràctica estudio la següent proposta: com pot la 

resta del poble reciclar els seus residus orgànics. I la idea és la següent: trobar 

una parcel·la municipal o bé llogada a un propietari que fos cedida a la gent 

que no té hort. Aquests llavors podrien muntar un espai amb un hort urbà al 

costat de l’escola municipal i així se li donaria un ús a aquesta fracció orgànica, 

ja que ara sí tindria sentit compostar-se. Els productes obtinguts en aquest hort 

Imatge 30. Vistes panoràmiques de Rellinars 

on s’evidencien horts 
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podrien utilitzar-se pel subministrament de les famílies amb dificultats 

econòmiques que participin en el projecte i els excedents es podrien vendre a 

un preu més baix que a les botigues.   

Per a realitzar aquesta part haig de fer: 

1. Un estudi de la població de Rellinars 

 Informació general (localització, nombre d’habitants...) 

 Climatologia 

 Vegetació 

 Fauna 

 Residus generats 

2. Estudi sobre la parcel·la 

 Característiques de la parcel·la i determinació 

 Tipus de sòl 

 Com ha de ser? 

 Pràctica al laboratori per a la determinació de pH, M.O. i 

calcarietat. 

 Compostatge 

 Hortalisses a conrear 

3. Estudi econòmic del projecte 

 Inversió inicial 

 Costs mensuals 

 Guanys anuals 

4. Beneficis socials 

 Educatius 

 Ajuda als habitants amb dificultats econòmiques 
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8.1. Estudi del municipi 

- Informació general 

Rellinars està situat al nord-oest de la Comarca del Vallès Occidental. L’alçada 

sobre el nivell del mar del centre del casc urbà es de 325m. El terme de 

Rellinars inclou 1780 Ha. aproximadament. Limita amb els termes de 

Vacarisses del Vallès Occidental, i amb els 

termes de Mura, Sant Vicenç de Castellet i 

Castellbell i el Vilar tots ells de la comarca del 

Bages.  

La població de Rellinars sempre ha estat 

escassa. Va arribar a un màxim al 1873 

amb 519 habitants i des d’aleshores va 

experimentar un descens demogràfic 

lent i gradual arribant als 157 habitants 

el 1980 a partir d’aquest moment la 

població s’ha anat recuperant 

lentament fins arribar al 2006 als 653 

empadronaments. Al 2010 van arribar a ser 729  

empadronaments i a dia d’avui són 740.  

Cal tenir en compte pel projecte que també hi ha molta població que va a 

passar els caps de setmana i els estius però no està empadronada.  

Pel que fa a la població amb compostadors domèstics, actualment hi ha 124 

compostadors repartits, i 45 més estan prevists per ser repartits aviat. Però 

encara hi ha un gran percentatge de població  que no recicla la fracció orgànica 

(més tots aquells habitants esporàdics que hi ha, especialment, a l’estiu).  

 

  

Evolució demográfica de Rellinars (1900-2007) 

Imatge 31. Vallès 

Occidental 
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- Climatologia 

El clima és de tipus mediterrani, més concretament submediterrani de 

tendència continental. Això implica temperatures suaus; a l’hivern oscil·la entre 

els 18’5ºC (encara que es pot baixar dels 0ºC provocant gelades i nevades 

ocasionals) i a l’estiu la temperatura varia entre 30ºC i 35ºC. Les precipitacions 

anuals superen lleugerament els 600mm., , amb vents de llevant i del 

Montseny. També la boira hivernal ( la Vacarissana) produeix vent fred i humit 

però que no fa augmentar les pluges. Els trets més rellevants de la climatologia 

de Rellinars són la possibilitat de pluges fortes i continuades entre la primavera 

i la tardor, tot i que es produeixen notables variacions interanuals a més de les 

rigoroses secades estiuenques pròpies dels països mediterranis.  

- Vegetació 

Els boscos no disposen d’una gran varietat d’espècies vegetals a causa de la 

intervenció humana a favor de l’agricultura i la urbanització, i per això s’hi troba 

principalment alzinars i pinedes, amb brolles i garrigues.  

 

Els conreus de secà són els més estesos i produeixen principalment cereals, 

farratges, vinya, patates, fruiters, ametllers, avellaners i olivera. Al regadiu es 

conreen farratges, patates, hortalisses, fruiters i cereals. 

 

 

Cobertes de sòl (%) 

Imatge 32. Sant Llorenç del munt i l’Obac 
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El terme municipal està constituït majoritàriament per terreny forestal, on hi 

predomina el pi. A l’est hi ha un bosc mixta de pi i alzines i a l’oest, la massa 

forestal ha anat creixent des que es va produir l’abandonament de la vinya i 

l’oliverar. Al sector occidental del terme, hi ha importants extensions de 

matollars de romaní amb foixarda i bufalaga. Aquestes són zones que han 

sofert diversos incendis forestals i han crescut en antics camps de conreu.  

A prop de les rieres i rierols, la vegetació requereix unes condicions d’humitat 

més exigents i moltes són caducifòlies.  

- Fauna 

Dins els sistemes agrícoles , beneficiada la presencia de masies, la fauna més 

comuna està representada per la garsa, l’estornell, la gralla, la cadernera, el 

llangardaix, la sargantana, la serp blanca i la serp verda .Destacar, finalment, 

que aquests ambients són molt favorables també pel conill i el senglar.  

 

 

 

 

 

 

  

Imatge 33. D’esquerra a dreta; farigola, foixarda i bufalaga 
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- Residus a Rellinars 

 

* Els espais en blanc de la taula són deguts a la falta de dades disponibles 

Aquest gràfic fa referència a tots els residus que han estat aportats única i 

exclusivament a la deixalleria de Rellinars.  

Els residus es classifiquen segons: 

- Valoritzables: inclou els voluminosos, fracció vegetal, tèxtil, ferralla i 

runes. 

- Especials: incloent els pneumàtics. 

El total de residus valoritzables és de 40’48Tm al 2011 i 115’08Tm al 2012. Pel 

que fa als residus especials ha estat de 0’76Tm al 2011 i de 0’8Tm al 2012.  

En total, la suma de residus de la deixalleria de Rellinars és de 41’24Tm al 

2011 i de 115’88Tm al 2012. Aquesta diferència, no només és deguda a un 

increment de residus, sinó que a part, hi ha fraccions que al 2011 no es van 

recollir les dades, tot i que sí que se’n van generar residus.  

*Font de dades: Ajuntaments consorciats.  

2011 2012 

Voluminosos 27,18 35,5 

Fracció Vegetal   46,5 

Tèxtil   1,36 

Ferralla   1,88 

Runes 13,3 29,84 

Pneumàtics 0,76 0,8 
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Deixalleria Rellinars. Residus 2011-2012 
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* Els espais en blanc de la taula són deguts a la falta de dades disponibles 

 

Tot i que no disposem de totes les dades de totes les fraccions de cada any, sí 

que és informació indicativa igualment ja que podem veure com a mesura que 

passen els anys, els residus van creixent cada cop més.   

*Font de dades: Ajuntaments consorciats  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Vidre 14,34 17,25 12,99 29,88 18,77 26,39 34,57 28,45 26,98 

Paper-cartró 15,06 16,52 19,53 24,35 20,76 22,15 28,8 25,67 23 

Envasos 1,91 2,63 6,26 10,88 15,46 14,36 21,64 20,18 22,4 

Voluminosos                   

Piles         0,24         

Medicamemts 0,02 0,01   0,04   0,05 0,04     

Tèxtil         3,46 1,91 3,66 0,78 2,67 

Altres residus deixalleria           0,1 0,15 0,2 0,16 
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Aportació. Rellinars 2004-2013 
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Aquesta comparació entre residus de resta (rebuig) i residus totals, és la que 

ens permet veure que no hi ha massa diferència entre les tones generades en 

una fracció i les tones totals. Això ens indica que només un petit percentatge de 

residus totals són reciclats correctament. Entre altres coses, és per això que he 

decidit centrar la meva part pràctica en la matèria orgànica, per així poder 

intentar disminuir els residus destinats a la fracció de rebuig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Font de dades: Ajuntaments consorciats   

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Resta 719,22 691,92 784,04 654,64 678,62 546,64 377,12 362,1 402,68 

Total residus 752,09 728,33 822,82 719,79 788,13 661 513,74 477,62 593,76 
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Comparació Residus Resta - Total Residus 

Municipals de Rellinas (2004-2012) 
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8.2. Parcel·la 

Un cop fet l’estudi general sobre el municipi de Rellinars i els seus habitants, el 

següent pas és trobar una parcel·la propera a l’escola municipal adient per a 

realitzar el projecte. La parcel·la que busquem ha de ser: 

- D’uns 500m2 ja que seria suficient per cobrir les necessitats de la 

població de Rellinars que no té hort urbà. Dels 500m2, només 400m2 

estarien dedicats al cultiu i els altres 100m2 servirien per posar-hi els 

compostadors, la caseta d’eines i serien els passadissos que connecten 

entre filera i filera de plantacions per tal de poder-hi treballar millor. 

- Ha d’estar suficientment a prop de l’escola com per a que els alumnes i 

ciutadans hi puguin anar amb una certa facilitat.  

- Pot ser: 

i. o bé un terreny municipal 

ii. o bé pot ser llogat a algun ciutadà 

- Ha d’estar vallada 

La parcel·la més adient que he trobat està al costat de l’escola, fa uns 1500m2 

però està dividida en tres zones (de diferent altura cada una). Per tant, com és 

molt més gran del necessari, pel projecte només utilitzaríem la part superior (on 

no hi ha quasi cap arbre a diferència de les altres superfícies) i mesura uns 

550m2. 

La parcel·la ha d’estar delimitada per una tanca, per evitar l’entrada d’animals a 

l’hort. Per això, per tal d’evitar costos extres, la parcel·la que hem escollit ja 

consta d’una tanca.  
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  CEIP Rellinars 

Imatge 34. Localització del terreny. A dalt, 

panoràmica de Rellinars; a baix, ampliació 

del terreny 
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- Tipus de sòl 

 Característiques adequades per al terra d’un hort 

Un cop escollida la parcel·la, cal considerar quina n’és la seva funció: ser un 

hort. La base fonamental per garantir l’èxit del nostre hort és estudiar-ne el sòl.  

El sòl té una varietat de colors molt extensa a causa dels processos d’oxidació 

més intensos que es produeixen en els estrats superficials exposats a la acció 

oxidant de l’atmosfera, o bé a causa de l’activitat microbiana. Tot i que a simple 

vista el sòl pugui semblar asèptic (sense gèrmens patògens) en realitat està 

replet de milions de microorganismes interactuant. Aquests poden ser fongs, 

bacteris o algues microscòpiques a les que s’hi sumen insectes, cucs i altres 

organismes vius. La funció que desenvolupen aquests és la de la 

descomposició destinada a transformar el substrat orgànic en substàncies més 

simples susceptibles de ser absorbides per les plantes. Aquestes formes de 

vida tenen lloc més aviat a les zones més superficials de la terra, i són 

pràcticament inexistents a uns 4m o 5m de profunditat.  

La importància de l’estudi del sòl recau en que cada planta té les seves 

condicions més òptimes per créixer en funció de la temperatura, humitat, 

particularitats físiques i químiques, circulació de l’aire, grau d’acidesa i tipus de 

substància orgànica presents a la terra.  

Una altre cosa a tenir en compte és la presència d’humus (es caracteritza pel 

color fosc de la terra) que està format per matèria animal i vegetal morta, 

descomposta i transformada pels microorganismes del sòl. És ric en nitrogen 

(element indispensable per la vida de les plantes) i té un elevat poder 

d’absorció, reté l’aigua i la calor, creant les condicions idònies pels cucs. Té 

una important funció reguladora sobre la fertilitat que seria impossible sense ell. 

El compost, entre altres, és un material molt bo per fertilitzar el nostre sòl.  

a) Segons les composicions físiques del sòl, podem distingir-ne tres tipus 

principals: 

- Pedregós: en ells predominen els rocs, pedres o trossos de terra 

superiors als 2mm. Tot i que permeten la filtració de l’aigua i drenen 

sense crear bassals, les partícules són massa grans per a ser 
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absorbides per les plantes. Així doncs, suposen un obstacle per a la 

germinació de les llavors i, en ocasions, pel cultiu.  

- Arenós: predomini de la sorra (prima o gruixuda). Al igual que el 

pedregós reté poca aigua. S’hi treballa amb facilitat però no manté la 

forma que li donem.  

- Argilós: les partícules predominants són de diàmetre molt reduït i deixen 

passar l’aigua amb molta dificultat. Es poden produir estancaments 

d’aigua. Es treballa amb dificultat en un terreny d’aquest tipus però 

manté la forma que nosaltres li donem.  

El terra ideal per un hort és el terreny equilibrat (conté una mescla dels tres) ja 

que s’hi treballa amb facilitat, manté la forma, permet que l’aigua es filtri però 

reté la quantitat necessària per a la vida de les plantes. En el cas de no tenir un 

hort d’aquest tipus haurem d’afegir terra d’altre naturalesa i adobs orgànics.  

b) Propietats químiques  

- Particularment important el poder d’absorció, és a dir, de retenir els 

principis nutritius que travessen el sòl.  

- pH: depèn de la quantitat d’ions OH i H que té la terra. Si predominen els 

ions OH (grup hidroxil) es tracta d’un terreny alcalí o bàsic. En canvi, si 

predominen els ions H (hidrogen), la reacció del terreny es torna àcida.  

És important en tant que determina la vida de la microflora i la 

assimilació de certes substàncies per part de les plantes.  

L’escala de mesura del pH va de 0 a 14 on de 0 a 6’9 es troben els 

valors àcids (de més a menys àcid), 7 és un valor neutre (H i OH 

equilibrats) i de 7’1 a 14 es troben els valors alcalins o bàsics (de menys 

a més bàsic).  

Imatge 35. Diagrama mostrant la zona extrema de pH per a la majoria de 

sòls minerals 
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Tot i que cada hortalissa té el seu propi pH ideal, la major part s’adapten 

a un diferent de l’ideal si aquest és relativament neutre (entre 6 i 7’5) 

com més s’aproximi al 7, major nombre d’hortalisses podran créixer bé 

en aquell terreny. 

Si el nostre terreny és massa àcid podem corregir-lo subministrant-hi 

substàncies alcalines com ara roques calcàries, carbonat càlcic o marga.  

Si, per contra, tenim un medi massa bàsic, podem subministrar 

substàncies orgàniques o guix.  

- Macroelements indispensables: 

 Nitrogen (N): és el motor de la vida vegetal ja que afavoreix la 

formació del fullatge i de la fusta. L’absència d’aquest element 

causaria un desenvolupament lent i dèbil per la planta.  

 Fòsfor (P): el fòsfor en estat pur no es troba mai ja que és un 

potent verí. Tanmateix, es combina amb oxigen donant lloc al 

anhídrid fosfòric (P2O5). Afecta al creixement del vegetal, 

augmentant-ne el volum, l’aspecte i el gust així com el rendiment. 

 Potassi (K): és indispensable ja que activa la seva maduració.  

- Microelements: es tracta d’elements simples presents al sòl en 

concentracions inferiors a 1g/kg. Comporten una sèrie d’avantatges. 

 Bor (B): pot combatre els danys causats per la cal, però més de 

2mg/kg poden resultar perillosos per les plantes.  

 Ferro (Fe): és indispensable pel procés de fotosíntesi clorofíl·lica. 

 Manganès (Mn): si no hi és, les fulles pateixen de sequedat.  

 Cinc (Zn): la falta és nociva pel desenvolupament de les plantes i 

per això està present en tots els tipus d’adob orgànics.  

 

 Pràctica al Laboratori 

Objectiu 

Determinar les característiques del sòl pel que fa a la presència de cal, de 

matèria orgànica, i pel que fa al pH. 
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Material 

- Tubs d’assaig 

- HCl 

- Indicador de pH 

- Aigua destil·lada 

- Sorra del terreny 

- Vareta agitadora 

Procediment i conclusions 

1. Tècnica per a la determinació de pH per mètodes colorimètrics 

Per comprovar que el nostre sòl és fèrtil, necessitem saber-ne el seu pH. 

Existeixen moltes probes per a determinar-lo com ara la mescla amb una 

dissolució aquosa de sulfat de bari, la observació del tipus de plantes que 

creixen espontàniament, barrejar-ne sorra amb aigua... 

Per a la meva parcel·la, el mètode que he triat ja que és suficientment acurat és 

el de crear una solució heterogènia d’aigua i sorra, ja que és força senzill i ens 

indica ràpidament amb quin tipus de terra estem tractant.  

La metodologia d’aquest experiment és la següent: 

1. Col·loquem una mostra de sorra seca (1 part) en un tub de reactius. 

2. Aleshores, n’afegim 5 parts d’aigua al tub.  

3. Agitem el tub i el deixem decantar uns minuts fins que el líquid flotant 

queda més net. 

4. Col·loquem una cinta de determinació de pH.  

5. Observem els resultats i comparem el color obtingut amb els colors de la 

carta de colors de pH.  

  

Imatge 36. Cinta de 

reactiu de pH 



No llencis el teu futur – recicla!  
 

70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Aplicació al laboratori 

Per tal de determinar el pH del sòl del terreny i així saber amb quin tipus de 

terra estem tractant, he realitzat al laboratori la proba de pH anteriorment 

explicada. El resultat final obtingut ha determinat que el pH del sòl és d’un pH 

de 8’5 aproximadament. 

2. Prova calcària 

Per determinar si es tracta d’un sòl provinent de sediments de roca calcària o 

no, i per tant, determinar la presència de cal, s’ha de: 

1. Agafar una petita quantitat de la mostra de terra  

2. Aplicar-hi unes gotes d’àcid clorhídric. Si la mostra fa bombolles (gas 

CO2 que es desprèn), significa que el tipus de roca és calcària. En el cas 

de no ser calcària, no es produirà cap tipus de reacció.  

- Aplicació al laboratori 

He seguit el procediment establert anteriorment i la mostra ha donat positiu en 

sediments de roques calcàries, ja que l’addició d’HCl ha provocat efervescència 

en la mostra de sòl.  

3. Presència de matèria orgànica 

Gràcies a les dues probes anteriors, he pogut comprovar que el sòl és ric en 

matèria orgànica. Primer de tot, a cop d’ull es pot fer una estimació, ja que, com 

més fosca és la terra del sòl, més matèria orgànica hi ha. Igualment, a l’hora de 

Imatge 37. Prova de pH 
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realitzar la prova del pH, hem hagut de barrejar la terra amb aigua destil·lada i, 

després de mesclar la dissolució, s’ha dipositat una capa gruixuda de matèria 

orgànica (majoritàriament) a la superfície de la mostra. Per altra banda, a l’hora 

de realitzar la proba de l’HCl, la cal dels sediments s’ha volatilitzat provocant 

una efervescència, mentre que la matèria orgànica ha quedat al tub d’assaig. 

Conclusions 

Per tant, gràcies a les proves anteriors, he pogut determinar que el sòl en el 

qual volem treballar, és un sediment calcari, de pH 8’5 i amb presència de 

matèria orgànica. Això, no és un problema aparent ja que, tot i que és una mica 

més bàsic del desitjat, amb l’aplicació del compost, el sòl es neutralitzarà. 

- Elaboració de compost 

El compost s’obté descomponent diverses substàncies (fems, residus vegetals 

– fruites, verdures i restes de jardineria – , fulles, herba tallada) amb una 

quantitat determinada de terra. S’acumulen en un racó de l’hort o en un 

compostador que permeti l’entrada d’aire i s’ha de remoure i regar amb 

regularitat per afavorir el procés de fermentació fins a la obtenció d’una massa 

fosca i homogènia (procés que pot tardar entre 3 i 6 mesos).  

 Consells útils d’experts 

Per tal d’obtenir més informació sobre el tema, he preguntat a unes quantes 

persones vinculades al món del conreu que tenen experiència en la fabricació 

de compost i m’han donat els següents consells: 

 És necessària la ventilació de la massa: ja que els microorganismes que 

hi actuen són aerobis i necessiten certa circulació d’aire per a viure i dur 

a terme la seva activitat. Es pot ventilar simplement removent 

adequadament els diversos materials. 

 No pot assolir altes temperatures, i per això el compostador ha d’estar 

tapat però ha de tenir petits forats per permetre la circulació de l’aire. 

 Ha d’estar humit entre un 40 i 60% (per tant s’ha de regar per tal 

d’humidificar-lo sense arribar a mullar-lo del tot). 
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 És molt eficaç la mescla de diferents residus (fruites i verdures, herbes, 

restes de poda, fulles seques, sorra...) 

- Hortalisses a conrear 

Proposta de cultius i disseny de l’hort: 

He seleccionat una mostra de les verdures que es podrien conrear en l’hort 

urbà, basant-me en les característiques del sòl on es proposa realitzar l’hort i 

en l’observació dels horts que hi ha al municipi. Com un dels objectius és que 

aquest hort permeti suplir de verdures fresques a ciutadans de Rellinars amb 

dificultats econòmiques, crec que  l’hort ha de plantar una varietat considerable 

de productes. 

La tria realitzada, que serà plantada en les èpoques més adients inclou: 

enciams, escaroles, bledes, cebes, patates, mongetes, tomàquets, albergínies, 

pebrots, carbassons,  carabasses. 

També proposo fer una petita plantació d’herbes aromàtiques i medicinals, que 

serien venudes al mercat setmanal i entre les que s’inclouen la farigola,el 

romaní, la menta, l’alfàbrega,l’ orenga i el julivert. 

A continuació, faré una breu explicació de com es planten les hortalisses per tal 

de garantir la seva productivitat.  

Albergínies (solanum melongena): 

- Clima i sòl: preferiblement climes temperats 

càlids (primaveres suaus i estius calorosos). El 

terra ha de ser profund i ric en matèria orgànica. 

- Alternança: ideal per a començar una 

rotació. 

- Associació: positiva amb cols i enciams. 

- Sembra: si es fa directament al terra, es 

realitza al més d’abril o maig en una profunditat de 2cm, distant 70cm 

entre filera i filera i 50cm entre plantes d’una mateixa filera. 

Imatge 38. Albergínies 
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- Atencions:reg constant; abans que els fruits apareguin es rega 3 cops a 

la setmana i posteriorment, només un. Cal tenir en compte no mullar les 

fulles i remoure el terra per airejar-lo i treure les males herbes. 

- Collita: escalonadament des de primavera fins a setembre, abans de la 

maduració total dels fruits. 

Bledes (beta vulgaris cycla): 

- Clima i sòl: no té particulars exigències 

climàtiques i els millors sòls són els frescs i profunds. 

- Alternança: adequat per obrir una rotació. 

- Associació: especialment positiva amb col, 

enciam, ceba i pastanaga. 

- Sembra: a primavera o estiu en fileres que distin 

entre si 40cm i les plantes separades uns 25cm. La 

profunditat d’uns 3cm.  

- Atencions: recs constants i remoure el terra per 

airejar-lo. 

- Collita: escalonadament, tallant amb un ganivet les fulles exteriors quan 

estiguin ben desenvolupades.   

Carbasses (cucurbita spp.):  

- Clima i sòl: clima temperat càlid i sòl 

equilibrat i fresc, ben dotat de substància 

orgànica.  

- Alternança: s’aconsella no repetir el 

cultiu en el mateix terreny fins que passin 

mínim 3 anys. No ha de seguir en la rotació al 

tomàquet, al pebrot, a l’albergínia, a les mongetes 

ni al carbassó. 

- Associació: positiva amb patata, tomàquet i mongeta. 

- Sembra: directament a l’hort a l’abril – maig col·locant 4 o 5 llavors per 

orifici de 3cm, i han d’estar distanciats d’1’5m, tant de les altres fileres 

com de les altres plantes veïnes. 

Imatge 39. Bledes 

Imatge 40. Carbasses 
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- Atencions: regar a l’estiu, remoure el sòl per airejar i netejar-lo. 

- Collita: escalonada, des de finals d’estiu fins a novembre quan les fulles 

de la planta estan seques i els fruits madurs. 

Carbassons (cucurbita pepo): 

- Clima i sòl: preferiblement climes 

temperats, poc ventosos. Sòl ideal: equilibrat i ric 

en matèria orgànica. Necessita humitat al terra. 

- Alternança: es cultiva a l’inici d’una rotació 

agrària, i es desaconsella repetir el cultiu en el 

mateix espai fins al cap de 3 anys, com a mínim. 

- Associació: positiva amb la ceba, les 

mongetes i l’enciam. 

- Sembra: directament a l’hort, es realitza entre abril i maig posant 3 o 4 

llavors en cada forat de 3cm de profunditat separats per uns 100cm, tant 

entre fileres com entre plantes d’una mateixa fila. 

- Atencions: reg immediat després de la trasplantació, i els posteriors han 

de ser per tal de mantenir el terra humit, sense fer-hi un bassal. 

Remoure el terra per airejar-lo i treure les males herbes properes.  

- Collita: escalonadament, un cop assoleixin les dimensions esperades.  

Cebes (allium cepa):  

- Clima i sòl: s’adapta bé als diversos 

climes i el sòl ha de ser fresc i ric en substància 

orgànica, evitant els terres força humits. 

- Alternança: pot seguir a la patata, el 

tomàquet o les faves. No s’hauria de repetir el 

cultiu abans dels 4 anys. 

- Associació: positiva amb la pastanaga, el 

tomàquet, els espinacs el pebrot i l’albergínia. 

Imatge 41. Carbassons 

Imatge 42. Cebes 
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- Sembra: varia en funció de la finalitat de la ceba i es planten a una 

distància de 20cm dins de la filera i 35cm entre cada fila, a una 

profunditat de 2cm. 

- Atencions: reg, airejar el terreny i eliminar les males herbes. 

- Collita: les cebes de tardor – hivern per a conserva es recullen al juliol – 

agost quan les fulles estan seques. Les de primavera – estivals per a 

consum fresc es recullen d’abril a juliol escalonadament.  

Enciams (lactuca sativa): 

- Clima i sòl: s’adapten a diverses 

situacions climàtiques  

- Alternança: no es recomanable repetir 

el cultiu sobre el mateix terreny fins que 

hagin passat almenys tres anys, 

- Associació: És positiva la associació 

amb tomàquets i cebes. 

- Sembra: èpoques de clima temperat i la 

profunditat de sembrada ha de ser de 0’5cm. Les fileres estaran 

separades per 20cm i les llavors d’una mateixa fila per 40cm. 

- Atencions: regar amb regularitat i remoure el terra per airejar-lo. 

- Collita: es realitza escalonadament a mesura que els cabdells arriben a 

la mesura adient. Es recullen tallant l’arrel prop del centre. 

Pebrots (capsicum annuum): 

- Clima i sòl: climes temperats càlids i sòls 

fèrtils, amb matèria orgànica i equilibrats. 

- Sembra: generalment es fa en un planter a 

finals d’hivern en fileres distanciades a 8cm. La 

trasplantació es fa entre febrer i maig, quan les 

plantes han brollat la 5a fulla. A l’hora de plantar, es 

deixen 60cm entre les fileres i 40cm entre cada 

planta d’una mateixa fila. 

Imatge 43. Enciams 

Imatge 44. Pebrots 
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- Atencions: reg constant però no excessiu, eliminar les males herbes 

properes (com amb totes les plantes anteriors). 

- Collita: escalonadament, tallant les baies quan no estiguin totalment 

madures però disposin de les dimensions idònies. 

Tomàquets (solanum lycopersicum): 

- Clima i sòl: clima ideal temperat càlid. Quant al 

sòl, té escasses exigències. 

- Alternança: pot precedir a l’enciam, la ceba o 

als espinacs, i iniciar una rotació agrària. 

- Associació: positiva amb les cols, el julivert i 

l’enciam. 

- Sembra: directament a l’hort, de març a maig. 

La profunditat va des d’uns pocs mil·límetres fins a 2’5cm. La distància 

entre fileres ha de ser d’uns 110cm i entre plantes d’una mateixa fila, 

entre 30-60cm. 

- Atencions: ha de disposar de tutors de fusta o canya als quals s’hi lliga la 

planta amb fils. Quan es rega s’ha d’evitar mullar les fulles, i fer que 

aquest sigui regular tot i que a la maduració de les baies, s’ha de reduir 

el reg. A part d’eliminar les males herbes i airejar el sòl, s’han de podar 

els brots laterals abans que arribin als 3cm de longitud.  

- Collita: es recullen abans o després en funció de la seva finalitat (madurs 

quan siguin per fer salsa i rosats quan siguin per menjar). 

Patates (solanum tuberosum): 

- Clima i sòl: en general s’adapta a tots els 

climes tot i que no suporta les gelades ni la falta 

d’aigua. El sòl ha de ser equilibrat, ric en matèria 

orgànica, potassi i fòsfor i ha de contenir calci. 

- Alternança: es recomana no repetir cultiu 

en un mateix lloc fins al cap de 5 anys. Es un bon 

iniciador de rotació. 

Imatge 45. Tomàquets 

Imatge 46. Patates 
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- Associació: positiva amb les mongetes, les cols i les faves.  

- Sembra: es duu a terme al març – abril, deixant una distància del voltant 

de 70cm entre fileres, i 30-40cm entre plantes d’una mateixa fila i a 

10cm de profunditat. 

- Atencions: s’han d’eliminar les males herbes i els regs són molt 

importants; s’han de realitzar en èpoques de sequera, però sense 

embassar el sòl.  

- Collita: un cop collides, s’han de guardar en un lloc fosc.  
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DIBUIX  
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8.3. Estudi econòmic 

- Inversió inicial en materials 

L’hort dissenyat està pensat per a fer un cultiu ecològic, aprofitant els recursos i  

conté els següents elements : 

- Característiques de la caseta d’eines:  

 Superfície: 4’76 m2 

 Superfície útil: 3’6m2 

 Mesures exteriors: 2’02x2’61x1’82 

 Material: Resina 

 Pes: 100kg 

 Preu aproximat: 550€ 

 

La caseta d’eines hauria de contenir: 

o Pala: eina que remou la terra i la esponja. 

 Preu: 6’95€ 

 

 

 

 

 

o Aixada: eina que serveix per cavar i esponjar la terra. 

 Preu: 19’45€ 

 

 

 

 

 

Imatge 47. Caseta d’eines 

Imatge 48. Pala 

Imatge 49. Aixada 
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o Rasclet: eina que serveix per aplanar la terra o desfer petits 

terrossos. 

 Preu: 6’95€ 

 

 

 

 

 

o Aixadeta: és més petita que l’aixada i serveix per fer solcs, 

sembrar, obrir forats, plantar o trasplantar.  

 Preu: 8’95€ 

 

 

 

o Senalla: cabàs que serveix per contenir i transportar hortalises, 

terra, adob... 

 

 Preu: 2’80€ 

 

 

 

 

o Guants de jardiner: per tal de protegir les mans 

 

 Preu: 4€ 

 

 

 

 

Imatge 50. Rasclet 

Imatge 51. Aixadeta 

Imatge 52. Senalla 

Imatge 53. Guants de jardiner 
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o Tisores 

 Preu: 5’95€ 

 

 

 

o Motocultor: màquina d’un sol eix que serveix per conrear i 

esponjar la terra 

 

 45 cm d’amplada de treball 

 Perfecta per arades 

puntuals de 200-300m2 

 2 rodes posteriors 

 Motor: gasolina 

 Pes: 29kg 

 Preu: 279€ 

 

- Uns recipients per a recollir l’aigua de la pluja 

 Preu: 10€ 

- Un espai per a realitzar el compostatge i posar els 2 compostadors de 

470 litres cadascun. 

- 470 litres 

- Terra i recollidors dissenyats per a 

crear corrents d’aire que eviten ales 

olors 

- 90% material reciclat  

-Preu aproximat: 62 euros unitat 

- Un espai per a recollir les 

diferents llavors  

Imatge 54. Tisores 

Imatge 55. Motocultor 

Imatge 56. Compostador 
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- Zones per a realitzar els diferents conreus amb espais entremitjos per 

poder caminar-hi 

- Sistema de reg 

o Gota a gota reg: (hauríem de disposar de 10 unitats per tal d’abastir 

tot el recinte): 

- Allargada: 25m 

- Diàmetre: 16mm 

- Goteres integrades cada 33mm 

- Preu: 15’90€ 

 

 

o Regadora 

 Preu:7’4€ 

 

 

 

El terreny escollit està tancat, i al costat de l’escola municipal, amb accés a les 

línies d’aigua i llum que abasteixen l’escola. La inversió inicial només recull el 

material necessari per a posar en funcionament l’hort. 

- Caseta d’eines: 550 euros 

- Sistema de rec: 159 euros (10 unitats) 

- Compostador: 122 euros (2 unitats) 

- Eines (i regadora): 72’45 euros   

- Motocultor: 280 euros 

- Llavors: ≈100 euros 

Total: ≈1283’45 euros  

Imatge 57. Mànega 

Imatge 58. Regadora 
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*Els preus poden variar en funció de la botiga on es comprin. 

- Costs mensuals 

Simplement seria l’aigua que cal per regar les plantes i la gasolina que cal per 

anar a recollir la brossa a les cases més llunyanes de l’hort.  

- Guanys anuals 

Venta al mercat setmanal de Rellinars dels excedents. 
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8.4. Beneficis socials 

A més de l’objectiu de disminuir la fracció orgànica del municipi, el projecte 

d’hort urbà té dos objectius més: social, per ajudar als ciutadans de Rellinars 

amb dificultats econòmiques i educatiu, ja que es proposa que estigui ubicat al 

costat de l’escola municipal i que pot ser utilitzat pel professorat per a la 

realització d’activitats educatives amb els alumnes. L’explotació de l’hort ha de 

ser respectuosa amb el medi ambient i ecològica. 

- Educatius 

El segon objectiu és la utilització de l’hort en l’organització d’activitats 

educatives als alumnes de l’escola municipal, “CEIP Rellinars”. Aquesta escola 

té alumnes dels cicles Preescolars, Primària i ESO, i per tant, les activitats 

haurien d’ajustar-se als diferents cicles. 

Els mestres poden preparar fitxes que tractessin diferents vessants de la 

creació i manteniment de l’hort, així com d’altres aspectes relacionats. A més a 

més, com ja he mencionat al llarg de tot el treball, el  que és primordial per 

reciclar i reduir residus és tenir informació sobre el tema, i en la gestió de l’hort 

urbà es poden trobar exemples de reciclatge de materials, reducció de residus, 

creació de compostatge, estalvi d’aigua, etc. 

- Ajuda als habitants amb dificultats econòmiques 

L’Ajuntament de Rellinars vol impulsar mesures socials  per ajudar els 

ciutadans més afectats per la crisi econòmica. Els serveis socials han detectat 

al seu municipi unes 15 famílies amb tots els seus membres a l’atur i amb 

dificultats econòmiques per a cobrir les seves necessitats. Per aquest motiu, 

s’està implementant un sistema de recollida solidària d’aliments, per a crear un 

Banc d’aliments local.  

El projecte d’hort urbà que proposem, sota la supervisió de l’Ajuntament, té la 

següent gestió: 

 L’Ajuntament realitza la inversió inicial, que està detallada en l’informe 

econòmic. 
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 L’hort és gestionat amb la participació del col·lectiu amb més risc 

d’exclusió social del municipi. Dos dels membres d’aquest col·lectiu,  

triats per l’ajuntament durant el període d’un any, s’encarreguen 

d’organitzar els torns de treball, la recollida dels residus orgànics i el 

funcionament de l’hort. 

 Triar mètodes ecològics i sostenibles ambientalment. 

 Els productes obtinguts es reparteixen entre els membres participants. 

 Els excedents es posen a la venda en el mercat setmanal que organitza 

l’Ajuntament, que no cobraria les taxes per aquesta activitat. 

 Els beneficis econòmics de la venda s’utilitzen per a comprar els 

productes, pagar el combustible necessari per a fer la recollida de 

compostatge. 

Les dues persones encarregades de la gestió realitzaran les següents funcions: 

 Triar, en cada època de l’any, les verdures i hortalisses a plantar, 

d’acord amb tot el grup de treball. 

 Organitzar el desenvolupament de les diferent de les tasques (compra 

de productes, preparació sistema de rec, preparació del terreny, sembra, 

recol·lecció,...)  i el calendari de realització de les mateixes. 

 Organitzar la recollida de residus orgànics per a realitzar el compostatge. 

 Informar mensualment a l’Ajuntament del desenvolupament i resultat de 

l’hort i de les incidències que es produeixin. 

 Organitzar el repartiment dels productes obtinguts i de la  

comercialització dels excedents. 

 Organitzar la venda dels excedents. 
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9. CONCLUSIÓ I VALORACIÓ PERSONAL 

Ara ja sí, un cop acabat el meu treball, puc dir que estic satisfeta. I no només 

pel simple fet d’haver-lo acabat, que també, però principalment estic orgullosa 

de la decisió que vaig triar al maig del 2013, al orientar aquest treball vers el 

reciclatge i la reducció de residus.  

Estic satisfeta perquè he indagat en un tema que, tot i la seva especial 

rellevància, disposa d’una informació poc difosa. I és que és aquí on recau el 

problema, en la falta de coneixement, que no d’informació, sobre el reciclatge i 

la producció de residus.  

En general, la societat industrialitzada d’avui en dia tenim tantes coses al cap 

que no posem atenció en temes tan transcendentals com pot ser la 

sobreproducció de residus. Creiem, o volem creure (i no tothom), que reciclar 

és la solució per esmenar aquest problema (que tot i que aparentment sembli 

no perjudicar-nos, ho fa), i, tot i que sí que és un primer pas, no és suficient. 

Anem gastant i gastant envasos mentre d’altres els van produint per a nosaltres 

quan, en realitat, sabem que ni la meitat d’ells ens són absolutament 

necessaris. 

Per sort, al llarg del meu treball, he pogut conèixer a persones que sí es 

preocupen per eliminar la contaminació des de l’arrel, consumint de manera 

eco-responsable, com per exemple anant a comprar setmanalment en 

cooperatives, fet que evita que els aliments estiguin envasats. També he 

conegut d’altres que són conscients del gran problema que tenim entre les 

mans i volen fer tot el que puguin per comunicar-lo, i així poder eradicar-lo. 

Finalment, i malaurada, també he tingut l’ocasió de parlar amb gent que no 

sembla preocupar-li molt la sobreproducció de residus, i encara molt menys el 

reciclatge. 

És per això que estic contenta d’almenys haver dedicat un any de la meva vida 

a recercar aquest tema i com a mínim jo estar suficientment informada com per 

anar difonent la informació de la qual disposo als meus. Perquè ens pensem 

que no, però cada gota compta (com ja vaig dir) i jo, sens dubte, ara més que 
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mai, tinc clar que vull fer tot el que em sigui possible per a tenir un món, si no 

millor, més net. I sé que la base de tot està en la informació. 

Tal com deia Margalef “l’home no tan sols és un problema per a ell, sinó que 

també ho és per la biosfera en la que li ha tocat viure” i quanta raó tenia... 
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10. AGRAÏMENTS 

No m’agradaria acabar aquest treball sense dedicar-li unes paraules a totes 

aquelles persones que m’han ajudat a que el seu desenvolupament fos 

possible.  

Primer de tot, gràcies al German Llerena, a la Laura i a la Mònica, i en general 

a tot l’Ajuntament de Sant Cugat, per haver-me ajudat en tot el que han pogut, 

especialment pel que fa a la part pràctica que, sense ells no hagués estat 

possible.  

També dedicar-li unes paraules a Raimon Pi, regidor de l’Ajuntament de 

Rellinars, per haver-me donat tota la informació necessària sobre el seu poble i 

per haver-me concedit una entrevista. 

Igualment, agrair al meu tutor del treball, Albert Carrió, per la seva ajuda en el 

desenvolupament d’aquest, per donar estructura a un munt d’idees i per la seva 

disponibilitat, fins i tot en vacances. 

Finalment, agrair a l’Elena Muray, tutora de primer, el seu constant interès vers 

el meu treball que, tot i que no fos la meva tutora pròpiament del treball, m’ha 

sigut de gran ajuda.   
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12. GLOSSARI 

A: 

- Abocador: és un abocador que sota certes consideracions o estudis de 

tipus econòmic, social i ambiental, és gestionat pels governs municipals. 

També són coneguts com "abocadors controlats" o "farciments 

sanitaris". 

- Adob: producte que té com a funció principal nodrir les plantes. 

- Adob orgànic o natural: producte que té com a funció principal aportar 

nutrients per a les plantes, els quals provenen de materials carbonats 

d’origen animal o vegetal. 

- Àrea d’aportació: espai en la via pública on es disposen sistemàticament 

i conjunta els contenidors de la recollida de residus municipals. 

B: 

- Biodegradable: capacitat d’una substància de ser descomposta per 

microorganismes. 

- Biogàs: gas combustible constituït per una mescla de metà i diòxid de 

carboni que es produeix com a conseqüència de la digestió anaeròbica 

de la matèria orgànica biodegradable. 

C: 

- Compost: esmena orgànica obtinguda a partir del tractament biològic 

aerobi i termòfil de residus biodegradables recollits separadament.  

- Compostador: és un dipòsit adequat per a fer-hi el compostatge o adob. 

- Compostatge: procés de transformació microbiològica aeròbica, sota 

condicions controlades, de residus orgànics en esmenes orgàniques. 

- Contenidor: és un recipient de capacitat i formes diverses, obert o tancat, 

destinat a contenir o a transportar escombraries, runa, deixalles… 

D: 
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- Deixalleria: és una instal·lació que permet fer la recollida selectiva 

d'aquelles fraccions de residus municipals per a les quals no hi ha un 

sistema de recollida domiciliària. 

- Digestió anaeròbia: procés biològic anaeròbic en el qual les substàncies 

o matèries orgàniques es descomponen en altres composts més senzills 

en absència d’oxigen i per la acció de microorganismes, en el que es 

genera biogàs.  

E: 

- Ecoparc: conjunt d’instal·lacions en un mateix emplaçament que permet 

el tractament, total o parcial, d’una o varies fraccions de residus de 

competència municipal. 

- Envasos lleugers: fracció d’envasos que es caracteritza per tenir una 

baixa relació pes/volum. Fonamentalment, està constituïda per ampolles 

i pots de plàstic, plàstic film, llaunes i brics o cartró per a begudes. 

F: 

- Fracció: part del tota de residus de característiques similars.  

- FO (Fracció orgànica): quan es recull de forma separada s’utilitza el 

terme FORS, i està constituïda per: restes d’aliments i fracció vegetal de 

tipus no llenyós.  

G: 

- Gestió de residus: recollida, transport i tractament de residus, inclosa la 

vigilància d’aquestes operacions, així com el manteniment posterior a 

tancament d’abocadors, incloses les actuacions realitzades en qualitat 

de negociant o agent. 

I: 

- Impropis: elements estranys al contingut bàsic d’una determinada fracció 

de residus de competència municipal recollits separadament.  

- Incineradora: unitat tècnica dedicada al tractament tèrmic de residus 

mitjançant les operacions de valoració energètica o eliminació, amb o 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Recollida_selectiva
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sense recuperació de calor. Totes o part de les substàncies resultants es 

destinen a la combustió posterior a les mateixes instal·lacions.  

 

L: 

- Lixiviat: líquid resultat d’un procés de pèrdua de líquid d’un material. En 

el cas concret dels residus, el procés de degradació biològica, pot 

resultar en un líquid amb contaminants orgànics, minerals i metàl·lics per 

extracció de composts solubles de la matèria.  

M: 

- Matèria orgànica: matèria formada per estructures i teixits procedents 

d’organismes animals o vegetals que requereixen la intervenció de 

microorganismes per a la seva descomposició.  

P: 

- Punt verd: centre d’aportació i emmagatzematge, de manera separada 

de residus de competència municipal que no són objecte de recollida 

domiciliaria, amb l’objectiu de facilitar a valoració o gestió correcta.  

- PEAD: (polietilè d’alta densitat), és resistent a la corrosió i sura a l’aigua. 

S’utilitza per ampolles no transparents (lleixius,...) bosses 

d’escombreries, alguns taps de plàstic... 

- PET: (polietilè tereftalat), és un tipus de plàstic transparent, impermeable 

i que no sura a l’aigua. És reciclable i s’utilitza en la elaboració 

d’envasos d’aliments. 

R: 

- RAEE: Registre d’aparells elèctrics i electrònics 

- Reciclatge: tota operació de valoració mitjançant la qual els materials de 

residus són transformats en nous productes, materials o substàncies, 

tant si es amb la finalitat original o amb qualsevol altre. 
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- Recollida segregada, selectiva o separada: recollida en la que un fluxe 

de residus es manté per separat, segons el seu tipus i naturalesa, per 

facilitar un tractament específic.  

- Residu: qualsevol substància o objecte que el seu posseïdor tiri o tingui 

la intenció o obligació de rebutjar. 

- Residu de competència municipal: residus domèstics generats en les 

llars, comerços o serveis per les quals les entitats locals o les 

diputacions forals, quan toqui, han de prestar com servei obligatori, la 

recollida, transport i tractament d’aquest.  

- Resta: fracció de residus que queda un cop efectuada la separació en 

origen de fraccions recollides segregadament i que encara pot contenir 

materials valoritzables.  

S:  

- SDDR (Sistema de Depòsit-Devolució-Retorn): model de gestió en la 

que el productor del producte, per assegurar-se de la devolució d’aquest, 

cobra un import en concepte de depòsit al client, que és retornat en el 

moment de fer efectiva la devolució del producte/residu. 

T: 

- Triatge:  és un procés mecànic que serveix per separar determinats tipus 

de residus mitjançant, entre d'altres, cintes, elements magnètics i 

garbells segons diversos paràmetres, com ara el diàmetre o el contingut 

en metalls fèrrics. 

V: 

- Valoració: qualsevol operació que té com a resultat principal que el 

residu serveixi a una finalitat útil al substituir a altres materials. 

- Voluminosos: residus que per la seva mesura distorsionen la gestió 

originària dels residus de competència municipal.  
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13. ANNEX 

 

- Imatges de la part superior del terreny on es veu que esta en desús. 
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Imatges de compostadors casolans repartits al municipi de Rellinars
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Propaganda de Rellinars a favor del reciclatge d’olis i roba 
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Adhesiu col·locat a Rellinars quan un residu voluminós està enmig del 

carrer i no a la deixalleria 
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Reciclatge arreu del món 

- Durant la meva estada allà a l’estiu, vaig veure que a Holanda es recull 

en diferents contenidors el vidre de color i el vidre blanc. 

 

 

(Contenidor de vidre blanc) 
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(Contenidor de vidre de color) 

 

 


