


GUALBA… AVUI

Gualba és un municipi compromès amb
el desenvolupament sostenible i per això
vol treballar en la preservació del seu
entorn a través de la millora del percentatge
de reciclatge del municipi.



RECOLLIDA D’AVUI

• La recollida es fa a través de contenidors situats al carrer; els quals trobem “illes de 
residus” amb composicions diferents. Unes amb totes les fraccions, d’altres només amb
resta i orgànica, d’altres només amb resta, etc... 

• En total al municipi hi ha distribuïts 54 contenidors de FORM i 130 contenidors de 
RESTA. Per tant, ja hi ha una disposició superior
(casi el triple) de contenidors de resta que de FORM. 

• La distribució de contenidors se situa a la zona central
del municipi, a la urbanització Can Pla i al polígon industrial
Gualba de Baix. Al servei també s’hi sumen els
equipaments municipals i les empreses i comerços del
municipi, en especial atenció al Càmping Parc Gualba. 



RECOLLIDA D’AVUI

• Els establiments comercials tenen el mateix servei de recollida que els domèstics. 

• El primer dilluns de mes es fa la recollida de voluminosos. S’ha d’avisar prèviament a 
l’Ajuntament perquè ho passin a recollir

• Pel que fa l’ús de la deixalleria, hi ha un petit tótem
davant la sala Gorg Negre i pels grans residus els veïns
s’han de desplaçar a la deixalleria de Sant Celoni. 

• La poda no es recull com a residu



RECOLLIDA D’AVUI

• El calendari de recollida és el següent: 

• Hi ha contenidors de roba usada d’HUMANA a
diferents parts del municipi

• Hi ha contenidors d’oli domèstic

• L’Ajuntament de Gualba organitza anualment una Jornada
de Reciclatge dedicada a la conscienciació col·lectiva del
reciclatge.



Volem un poble responsable i respectuós
amb el medi ambient i més sostenible. 

Per això cal una bona selecció de 
residus. Només depèn de tots nosaltres
que millorem en el procés de recollida

selectiva



RECOLLIDA D’AVUI

• Gualba genera una mitjana de

2,16 kg / habitant / dia. 

Un percentatge força superior al que seria la mitjana
catalana (que està en 1,44 kg). 

• Pel que fa a la recollida selectiva, 

es posiciona en un 24,3%; molt per sota de la 

Mitjana que se sitúa al 42%. 



RECOLLIDA D’AVUI

• Recollida selectiva (matèria orgànica, 
vidre, paper i cartró, envasos lleugers) 

191,51 kg / habitant / any

• Recollida de resta (aquella matèria que 
no es pot reciclar)

597,81 kg / habitant / any



EVOLUCIÓ DE LA RECOLLIDA

• Si analitzem la distribució dels residus municipals al municipi, la dada situa al municipi en 
una generació del 76% dels residus amb la fracció resta.



QUÈ HI HA A LA BOSSA DE RESTA?

• Si mirem la darrera caracterització de la resta del 
municipi de Gualba s’observa que:

el 38,43% és residu FORM

3,54% de vidre

6,32% de paper i cartró

17,5% d’envasos

només un 19,45% 

aniria a la resta. 

14,76% altres



EVOLUCIÓ DE LA RECOLLIDA

• No hi ha percepció de cap millora en la recollida selectiva (a excepció del 2013 que té 
uns dades molt diferenciades que segurament van vinculades a l’any que va iniciar-se el 
sistema de recollida selectiva). 

24,3%





EUROPA S’ACTIVA

• Europa s’ha posat les piles en aquest tema i ha tirat endavant diferents elements jurídics 
al respecte:

• Paquet d’Economia Circular

• Advertiment a l’Estat Espanyol (Early Warning Report)

• Noves Directives Europees de Residus

• Directiva Marc de Residus

• Directiva d’envasos i residus d’envasos

• Directiva d’abocadors

• Directiva de VFU, Piles i Bateries, RAEE

• Proposta de Directiva de la reducció de
l’impacte de determinats productes plàstics d’un
sol ús en el medi ambient



EUROPA S’ACTIVA

• Es consensuen uns seguit d’objectius vinculants, originats pel Parlament Europeu, la 
Comissió Europea i el Consell d’Europa:

• Deixem de parlar sobre recollida selectiva i comencem a parlar sobre “Objectiu de 
“Reciclatge”

• Objectiu del 55 % al 2025

• Objectiu del 60 % al 2030

• Objectiu del 65 % al 2035

• Obligació de recollida selectiva de residus perillosos i residus tèxtils (1 de gener de 2025)



RECICLATGE A CATALUNYA



Actualment a Catalunya el 42% dels residus 

es recullen de forma selectiva, 
mentre que el 58% van a parar a la fracció resta. 

Europa exigeix de cara al 2020 arribar

a un objectiu de reciclatge del 50%.

Per arribar-hi cal incrementar la recollida selectiva i reduir 
la quantitat de residus que van a parar a la fracció resta.



CAL ACTUAR





PLA D’ACCIÓ

Creació d’una campanya concreta per a 
fomentar el reciclatge però sobretot per 
incrementar la matèria orgànica

Una estratègia comunicativa que respiri un to
d’apoderament cap a la població, de transparència
i bon govern per part de l’Ajuntament i d’un procés
engrescador en el qual tots els agents i totes les 
persones ens hi hem de sentir interpel·lats. 



PER QUÈ ORGÀNICA?

Quan mengem i cuinem produïm residus vegetals o 
animals que llencem a les escombraries. Això és
matèria orgànica o fracció orgànica. Si separem
l’orgànica de la resta d’escombraries per al seu
reciclatge i la dipositem als contenidors marrons, 
aquesta matèria orgànica serà transformada en 
compost, un adob natural que alimentarà la terra. La 
resta de materials que llencem a les escombraries no 
els digereix la terra, la contaminen.

Per això és important fer una bona matèria orgànica i 
no tirar-hi elements que la facin impura. 



RESIDUS QUE SI VAN A L’ORGÀNICA



ELEMENTS

COMUNICACIÓ - INFORMACIÓ

 Presentació al personal intern

 Presentació pública el proper 24 d’octubre

 Informació a la web (apartat concret)

 Informació a les xarxes socials

 Repartiment de díptics a les cases

 Compra de cubells de 10l reixats

 Compra de bosses compostables

 Vinils als contenidos d’orgànica del carrer

 Nova ordenança de residus

 Nou calendari de residus en format iman per repartir a les cases

 Millora del servei (dependències municipals – domiciliari – comerços) 



ELEMENTS

CUBELL AIREJAT
I BOSSES COMPOSTABLES

La utilització conjunta d’ambdós elements permet
la pèrdua del líquid en forma de vapor que 
contenen les restes orgàniques; alhora que 
minimitza la introducció d’impropis dins l’orgànica.



ELEMENTS

MILLORA DEL SERVEI

La coordinación amb els diferents serveis
que presten actualment el servei de recollida
de residus.

• Dependències municipals

• Equipaments educatius, esportius i 
culturals

• Contenidors al carrer



EL TEU GEST SUMA

1.Separar bé els residus

2.Utilitzar el cubell reixat

3.Ús de bossa compostable

4.Llençar només l’orgànica al contenidor marró



DE L’ORGÀNICA AL COMPOST


