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1 INTRODUCCIÓ  
La gestió dels residus ha esdevingut en relativament poc temps un dels aspectes centrals de la gestió 

ambiental i, alhora, un sector bàsic de l’economia tant a nivell de país com a escala local. Els canvis 

que en els darrers 20 anys ha experimentat la gestió de residus, actualment no només segueixen 

produint-se sinó que s’han accelerat, arran de l’entrada en vigor de normes europees, que 

condicionen de manera important tant les fites que cal assolir, com els mecanismes i instruments que 

cal aplicar.  

Així doncs, a nivell normatiu l’entrada en vigor de la Directiva 2008/98/CE va suposar l’establiment 

de nous objectius i criteris de gestió per a 2020, als quals la planificació ha de donar resposta. D’acord 

amb la Directiva, els estats membres de la UE han d’elaborar plans de gestió i de prevenció de residus, 

on s’han d’incloure objectius de prevenció de residus. La transposició d’aquesta Directiva en 

l’ordenament jurídic estatal es duu a terme a través de la Llei 22/2011 de 28 de juliol de residus i sòls 

contaminats, la qual estableix que cal definir programes de prevenció de residus com un requisit 

normatiu. Aquests programes han de ser revisats com a mínim cada sis anys. Alhora, d’acord amb el 

Decret legislatiu 1/2009, la Generalitat de Catalunya ha d’elaborar i aprovar per decret els programes 

de gestió de residus i el pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals, i 

revisar-los periòdicament en el termini que s’hi especifiqui, que no pot ser superior a sis anys. 

Aquestes obligacions es materialitzen en el Programa general de prevenció i gestió de residus i 

recursos de Catalunya 2020 (PRECAT20) i en el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de 

residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20). 

A través de la normativa bàsica en matèria de residus: la Directiva 2008/98 , la Llei estatal 22/2011 i el 

Decret legislatiu 1/2009 d’àmbit català, es fixa quina és la jerarquia d’operacions que han de regir la 

gestió dels residus, així com els principals objectius associats a aquesta gestió, i la distribució de 

responsabilitats vers la mateixa, essent el productor del residu responsable de garantir la seva 

correcta gestió d’acord amb la jerarquia. En aquest sentit, amb una visió d’aprofitament de recursos i 

de la seva reintroducció a la societat i a l’economia circular, la jerarquia establerta prima la prevenció 

de la generació dels residus, impulsant en segona instància la seva preparació per a la reutilització, en 

tercera instància el seu reciclatge o aprofitament material, seguit d’altres tipus de valoritzacions 

inclosa l’energètica, i finalment la disposició o eliminació segura, quan la resta d’opcions no ha estat 

possibles (veure Figura 1). 
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Figura 1: Jerarquia de la gestió de residus segons la normativa vigent 
 

Amb el Pla local de Prevenció de Residus Municipals del Berguedà, la comarca es dota d’una eina de 

planificació per als propers anys que estableix, objectius i programes d’actuacions a fi i efecte de 

complir les directrius definides en l’àmbit europeu, estatal i autonòmic pel que fa a la prevenció dels 

residus i contribuir al compliment dels objectius d’aquestes. 

 

PREVENCIÓ.  Mesures adoptades abans que una substància, material o producte, s’hagin 
convertit en residu per a reduir: 

- La quantitat de residu, inclús mitjançant la reutilització dels productes o perllongament 

de la seva vida. 

- Els impactes adversos sobre el medi ambient o la salut humana. 

- El contingut de substàncies nocives en materials o productes. 

PREPARACIÓ PER A LA REUTILITZACIÓ. Operació de valorització consistent en la 
comprovació, neteja, o reparació mitjançant la qual productes i components de productes que 
s’hagin convertit en residu, es preparin per a què puguin reutilitzar-se sense cap altra 
transformació prèvia. 

RECICLATGE. Tota operació de valorització mitjançant la qual els materials dels residus són 
transformats de nou en productes, materials o substàncies, tant si és amb finalitat original, o 
qualsevol altre finalitat.  

ALTRES VALORITZACIONS INCLOENT L’ENERGÈTICA . Qualsevol operació de valorització 
que no pugui ser considerada com a preparació per a la reutilització ni reciclatge mitjançant la 
transformació dels productes, substàncies o materials.   

ELIMINACIÓ.  Qualsevol operació que no sigui la de valorització, inclús quan l’operació tingui 
com a conseqüència secundària l’aprofitament de substàncies o energia.  
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MARC NORMATIU DE REFERÈNCIA 

Taula 1: Marc normatiu de referència 

ÀMBIT EUROPEU 
Comunicació de la Comissió al parlament europeu, al Consell, al Comitè econòmic i social europeu i al 
Comitè de les regions. Cap a una economia circular: un programa de zero residus per a Europa. (COM 
(2014) 398 final). 
Comunicació de la Comissió al Parlament europeu, al Consell, al Comitè econòmic i social europeu i al 
Comitè de les regions. Full de ruta cap a una Europa eficient en l'ús dels recursos (COM (2011)571 final). 
Estratègia Europa 2020. Una estratègia per un creixement intel·ligent, sostenible i integrador. 
Comunicació de la Comissió de 3 de març de 2010 (COM(2010) 2020 final). 
Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008, sobre residus i per 
la qual es deroguen determinades Directives.  

Estratègia temàtica sobre la prevenció i reciclatge de residus. Comunicació de la Comissió de 21 de 
desembre de 2005. 

 
 

ÀMBIT ESTATAL 
Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, i posteriors modificacions.  
Resolució de 20 de gener de 2009, de la Secretaria d’Estat de Canvi Climàtic, per la que es publica l’Acord 
del Consell de Ministres pel qual s’aprova el Pla Nacional Integrat de Residus per al període 2008-2015. 

 
 

ÀMBIT CATALÀ 
Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2013-2020  PRECAT20 (pendent 
d’aprovació). 
Pla Territorial Sectorial d'Infraestructures de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 2013-2020 
PINFRECAT20 (pendent d’aprovació). 
Decret 16/2010, de 16 de febrer, pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de 
residus municipals.  

Decret 87/2010, de 29 de juny pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus municipals de Catalunya 
(PROGREMIC) i es regula el procediment de distribució de la recaptació dels cànons sobre la disposició del 
rebuig dels residus municipals.  

Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus industrials de Catalunya 
(PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de residus. 

 
 

ÀMBIT COMARCAL 
Ordenança general de la gestió de residus.  
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2 MARC COMPETENCIAL 

2.1 Competències de la comarca  

Segons el Text Refós de la Llei de Residus de Catalunya, les competències i funcions de la Comarca, en 

matèria de residus, són les següents:  

 

• Correspon a la comarca la gestió dels residus municipals, en els supòsits de dispensa 

municipal del servei, de delegació dels municipis i d’assumpció d’aquest servei municipal per 

altres títols, d’acord amb la legislació de règim local.  

• Correspon al consell comarcal establir, en el seu programa d’actuació, els mecanismes 

d’actuació necessaris a fi d’assegurar subsidiàriament la prestació adequada del servei 

municipal.  

• Correspon al consell comarcal participar en l’elaboració i la gestió del programa del Govern 

de la Generalitat establert per l’article 6, en els termes del Text refós de la Llei reguladora de 

residus de Catalunya i en els del mateix programa.  

 

2.2 Competències dels ens locals  

Segons el text refós de la Llei de residus de Catalunya, les competències i funcions dels municipis són 

les següents: 

• La gestió dels residus municipals és una competència pròpia del municipi.  

• El municipi, independentment o associadament, ha de prestar, com a mínim el servei de 

recollida selectiva, de transport, de valorització i de disposició del rebuig dels residus 

municipals.  

• El municipi ha de gestionar el servei a què fa referència l’anterior apartat segons les 

determinacions bàsiques següents:  

o L’ajuntament adquireix la propietat dels residus sempre que li siguin lliurats per a la 

recollida en les condicions establertes per la normativa municipal aplicable.  

o L’ajuntament ha de promoure la valorització dels residus segons el programa general 

i el programa de gestió de residus municipals formulats per la Generalitat.  

o L’ajuntament ha de prendre les mesures necessàries per garantir que en les 

operacions de gestió del servei es compleixen els objectius especificats a la 

normativa. 
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• Sens perjudici del que disposen els anteriors apartats, els ens locals competents poden 

obligar a les persones posseïdores de residus que, per llurs característiques esdevinguin 

perillosos, o difícils de recollir, transportar, valoritzar o tractar, a gestionar-los per si mateixes 

o adoptar les mesures necessàries per a facilitar-ne la gestió. Els ens locals han de 

fonamentar les obligacions que derivin d’aquest apartat en raons justificades i basades en les 

característiques dels residus i en la incidència que tenen sobre els serveis municipals, la via 

pública o el medi ambient.  

 

• Els ajuntaments han d’exercir les competències de programació, planificació, ordenació i 

execució en matèria de gestió de residus dels residus municipals d’acord amb el Programa de 

gestió de residus municipals de Catalunya, que, en tot cas, ha de garantir l’autonomia local 

per prestar els serveis de gestió de residus municipals sota la seva responsabilitat. 
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3 TERMINOLOGIA BÀSICA DE 
PREVENCIÓ 

3.1 Terminologia bàsica 

A continuació es defineix la terminologia més rellevant relacionada amb la prevenció de residus: 

 

Bosses compostables: bosses fabricades amb una matèria primera que pot ser degradada 

mitjançant el procés de compostatge. 

 

Caracterització de residus: determinació del tipus, la composició, el pes o volum i la proporció dels 

diferents components d’una mostra de residus. 

 

Compostable: material susceptible de ser compostat. 

 

Consum immaterial: aquell que no es fonamenta en béns materials, sinó bàsicament en serveis. 

 

Consum responsable: aquell que es realitza en el marc d’un canvi d’actitud respecte al consum 

massiu i sense reflexió, és a dir, una adquisició de béns més ètica, sota necessitats reals i no induïdes 

per la influència excessiva de la publicitat. En el marc de la prevenció, un consum de béns generador 

de menys residus. 

 

Deixalleria: centre de recepció i emmagatzematge selectius de productes per a la seva reutilització i 

de residus municipals per als seus tractaments posteriors: preparació per a  la reutilització, 

valorització i  disposició final. 

 

Envasos i residus d’envasos (ERE): es considera envàs tot producte fabricat amb materials de 

qualsevol naturalesa i que s’utilitzi per contenir, protegir, manipular, distribuir i presentar 

mercaderies, des de matèries primeres fins a articles acabats, en qualsevol fase de la cadena de 

fabricació, distribució i consum. També es consideren envasos tots els articles d’un sol ús utilitzats 

amb aquesta mateixa finalitat. En aquest concepte s’inclouen únicament els envasos de venda o 

primaris (envàs en contacte amb el producte), els envasos col·lectius o secundaris (envàs que agrupa 

diferents envasos primaris) i els envasos de transport o terciaris (embalatge o envàs per al transport 

d’envasos secundaris). 

Es consideren envasos industrials o comercials aquells que siguin d’ús i consum exclusiu a les 

indústries, els comerços, els serveis o les explotacions agrícoles i ramaderes i que, per tant, no siguin 

susceptibles d’ús i consum ordinari en els domicilis particulars. 
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El residu d’envàs és tot envàs o material d’envàs del qual el seu posseïdor es desprèn o té l’obligació 

de fer-ho segons la normativa vigent. 

 

Envasos lleugers (EL): fracció dels envasos amb la característica comuna de tenir una baixa relació 

entre pes i volum. Aquesta fracció està fonamentalment constituïda per ampolles i pots de plàstic, 

plàstic film, llaunes i brics o cartró per a begudes. 

 

Fracció inorgànica (FIRM): nom que es fa servir per referir-se a la fracció seca dels residus. 

 

Fracció orgànica (fracció orgànica de residus municipals, FORM): fracció fonamentalment 

constituïda per restes de menjar (verdures, fruita, closques, peles, carn, peix, farines, etc.) i restes 

vegetals de mida petita (jardineria i poda), susceptibles de degradar-se biològicament. 

 

Fracció vegetal (FV) o poda: fracció dels residus municipals constituïda per restes vegetals de 

jardineria i poda, susceptible de degradar-se biològicament. 

 

Fracció resta: fracció residual dels residus municipals, obtinguda un cop efectuades les recollides 

selectives i que encara pot contenir materials valoritzables. 

 

Generació de residus: quantitat de residus produïts en un àmbit territorial determinat.  

 

Generador singular: activitat productora d’una o més fraccions residuals que, depenent de les 

característiques, la localització, la quantitat i la qualitat dels seus residus, pot ser susceptible d’una 

gestió específica que millori les possibilitats de valorització.  

 

Gran productor: empresa o institució que, per les seves característiques, constitueix un generador de 

grans quantitats de residus d’una determinada fracció al sistema, la qual cosa justifica l’adopció de 

mesures expressament orientades a una recollida específica.  

 

Gestió de residus: conjunt d’activitats que comprèn la recollida, el transport, l’emmagatzematge, la 

valorització, el tractament i la disposició dels residus. 

 

Impacte ambiental: alteració de les característiques inicials del medi ambient provocada per 

l’activitat humana. 

 

Impropis: elements no sol·licitats i presents en una determinada fracció dels residus municipals 

recollits selectivament. 
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Preparació per a la reutilització: inclou les operacions de revisió, neteja i reparació per a la 

recuperació, en la qual un producte o els seus components, que han esdevingut residus, són 

«preparats» per facilitar-ne la reutilització sense necessitat de cap altre procés. 

 

Prevenció: conjunt de mesures preses abans que una substància, un material o un producte 

esdevinguin residus. L’objectiu és reduir:  La quantitat de residus (incloses la reutilització o l’extensió 

de la vida dels productes) / Els impactes negatius sobre la salut de les persones o el medi ambient 

dels residus generats / El contingut de substàncies perilloses en materials i productes. 

 

Reciclatge: opció de valorització de residus que consisteix a utilitzar aquests materials en el procés 

de fabricació del mateix producte o d’un de nou. 

 

Recollida selectiva: separació i classificació dels residus per facilitar-ne la valorització o la gestió 

correcta.  

 

Reducció en origen: en l’àmbit dels residus municipals s’entén com la disminució del volum o la 

perillositat dels residus generats a partir d’accions de consum responsable de productes menys 

generadors de residus i de productes reutilitzables.  

 

Residu municipal voluminós o voluminosos (RVOL): residus que per la seva grandària distorsionen 

la gestió ordinària dels residus municipals. 

 

Residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE): fracció formada per aparells elèctrics i electrònics, 

els seus materials, components, consumibles i subconjunts que els componen, procedents tant de 

llars particulars com d’usos professionals, a partir del moment en què passen a ser residus. 

 

Reutilització: qualsevol operació per la qual un producte o els seus components que no són residus 

es tornen a utilitzar per al mateix propòsit per al qual van ser concebuts. 

 

Separació en origen: separació de les diferents fraccions de residus en recipients diferenciats, en el 

mateix lloc i moment en què es generen, a fi de facilitar-ne la recollida i la valorització posterior. 

 

Sistema de dipòsit, devolució i retorn (SDDR): model de gestió, generalment per als envasos, en el 

qual l’envasador implanta un sistema per recuperar físicament del mercat els envasos per a una 

reutilització posterior (SDDR) o valorització material (SDDR vm). Per garantir aquest retorn, 

l’envasador cobra un import en concepte de dipòsit al client, import que és retornat en el moment de 

fer efectiva la devolució de l’envàs. Aquest procés es produeix en tota la cadena de distribució i 

comercialització, fins al consumidor final. 
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4 ABAST DEL PLA I ÀMBITS ESTRATÈGICS 

4.1 Àmbit d’aplicació territorial 

El present pla de prevenció s’aplicarà en l’àmbit territorial comprès pel conjunt de municipis de la 

comarca del Berguedà (Figura 2). La comarca ocupa una extensió de 1185,25 km2, i la seva població és 

de 39.013 habitants, així doncs la densitat de població es situa a 32,9 hab/km2 , en relació a la resta de 

comarques catalanes la densitat poblacional és relativament baixa atès que se situa per sota de la 

dada corresponent a la mediana (92 hab/ km2) per l’any 2017 (Font: Idescat). 

 

   Figura 2. Municipis de la comarca del Berguedà i nombre d’habitants 
 



PLA SUPRAMUNICIPAL DE PREVENCIÓ DE RESIDUS DEL BERGUEDÀ 2018 – 2020.   
Amb fase revisable  2021 – 2025. 
  

13 

4.2 àmbit d’aplicació material 

L’àmbit d’aplicació del present Pla són els residus municipals generats en l’àmbit territorial definit.  

D’acord amb l’article 3 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la 

Llei reguladora dels residus, es consideren residus municipals aquells residus generats en els domicilis 

particulars, els comerços, les oficines i els serveis, i també els que no tenen la consideració de residus 

especials i que per llur naturalesa o composició es poden assimilar als que es produeixen en els dits 

llocs o activitats. Tenen també la consideració de residus municipals els residus procedents de la 

neteja de les vies públiques, zones verdes, àrees recreatives i platges; els animals domèstics morts; els 

mobles, els estris i els vehicles abandonats; els residus i els enderrocs procedents d’obres menors i 

reparació domiciliària.  

Un subgrup d’aquests residus el constitueixen els residus comercials, definits com aquells residus 

generats per l’activitat pròpia del comerç al detall i a l’engròs, l’hoteleria, els bars, els mercats, les 

oficines i els serveis. Són equiparables a aquest subgrup, als efectes de la gestió, els residus originats 

a la indústria que tenen la consideració d’assimilables als municipals. 

4.3 Àmbit d’aplicació temporal 

L’àmbit d’aplicació temporal del present pla de prevenció, queda comprès en dues fases, una primera 

fase relativa al període 2018 – 2020,  ambdós anys inclosos, acord amb la vigència del pla coincideix 

amb el Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2020 (PRECAT20), 

tanmateix, s’hi inclou  una segona fase de previsió 2021 – 2025, en la que es donarà continuïtat a 

aquelles actuacions amb què s’han obtingut bons resultats i s’implementaran noves actuacions.  
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5 DIAGNOSI DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS 
EN RELACIÓ A LA PREVENCIÓ  

5.1 Caracterització dels fluxos residuals 

5.1.1 ANÀLISI DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS 

L’anàlisi de la generació de residus dels últims anys permet determinar la tendència i realitzar futures 

previsions de generació. Des de l’any 2009, coincidint amb l’inici de la crisi econòmica, fins el 2017 

s’observa una davallada del 12,50%, amb un repunt els anys 2014 i 2015, tanmateix al 2016 i 2017, la 

generació torna a disminuir lleugerament.  

Taula 2.  Generació de residus i tendència d'increment o disminució pel període 2008 - 2017 
 

 

 

 

 

 
 

Figura 3. Evolució de la generació absoluta de residus a la comarca del Berguedà entre el 2008 i el 2017 
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ANY GENERACIÓ 
ABSOLUTA DIFERENCIAL 

2008 21.766,91  
2009 20.909,43 -3,9% 
2010 20.978,21 0,3% 
2011 20.078,66 -4,3% 
2012 19.150,54 -4,6% 
2013 18.256,26 -4,7% 
2014 18.559,66 1,7% 
2015 19.939,70 7,4% 
2016 19.201,36 -3,7% 
2017 19062,72 -0,7% 



PLA SUPRAMUNICIPAL DE PREVENCIÓ DE RESIDUS DEL BERGUEDÀ 2018 – 2020.   
Amb fase revisable  2021 – 2025. 
  

15 

Taula 3. Generació de residus per càpita i tendència d'increment o disminució pel període 2008-2017 
 

 

 

 

 

La generació de residus  per càpita a nivell de comarca (taula 3 i figura 3) s’ha reduït respecte l’any 

2008, tot i que els anys 2014 i 2015 s’observa un repunt, l’any 2016 torna a disminuir lleugerament (-

2,9%) respecte l’any anterior.  

 

Figura 4. Evolució de la generació de residus per càpita durant elperíode 2008 - 2017 
 

Pel que fa a la generació per càpita del Berguedà, en comparació a la mitjana catalana, observem que 

en el període 2008-2017, tan sols l’any 2015, la generació de la comarca sobrepassa lleugerament la de 

Catalunya, i l’any 2016, se situa per sota de nou, tanmateix la generació per càpita és pràcticament 

equiparable a la de la mitjana catalana, i tan sols s’observa una diferència de -6,02 kg/hab/any.  
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2008 524,66  
2009 500,90 -4,5% 
2010 503,28 0,5% 
2011 483,36 -4,0% 
2012 464,80 -3,8% 
2013 450,16 -3,1% 
2014 463,54 3,0% 
2015 504,59 8,9% 
2016 490,11 -2,9% 
2017 488,62 -0,3% 
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5.1.2 SITUACIÓ ACTUAL DE LA RECOLLIDA SELECTIVA.  

Actualment, el servei de recollida de residus al Berguedà està dividit per fraccions i zones, amb 

contractes, períodes de vigència i contractistes diferents. 

Taula 4. Resum de l’estat actual dels contractes de recollida  

  SECTOR EMPRESA MUNICIPIS INICI 
CONTRACTE 

FI CONTRACTE 

  
CONDICIONS DATA FI 

RECOLLIDA  

FORM  

ALT BERGUEDÀ Tractaments Ecològics, 
S.A. 

La Pobla de Lillet 

27/01/2010   01/01/2020 Bagà 
Guardiola  
Cercs 

CENTRE BERGUEDÀ Tractaments Ecològics, 
S.A. 

Berga 30/09/2004 Ampliat termini 
amb Berga 31/12/2018 Avià 

BAIX BERGUEDÀ 
Gironella i Puig-Reig Transvinyots, S.L. Gironella  03/09/2007 10 anys + 

pròrrogues de 2 01/01/2017 Puig-Reig 
BAIX BERGUEDÀ 
Casserres i Olvan  Transvinyots, S.L. Casserres       Olvan 

RESTA 

BAIX BERGUEDÀ Transports Ramon Sallés 
i Serra 

Montclar  

01/01/1997 10 anys + 
pròrrogues de 2 01/01/2017 

La Quar 
Sagàs 
Santa Maria de Merlès 
Viver i Serrateix 

ALT BERGUEDÀ Tractaments Ecològics, 
S.A. 

La Nou de Berguedà 

01/01/1997   31/12/2016 

Gisclareny 
Sant Julià de Cerdanyola 
La Pobla de Lillet 
Guardiola de Berguedà 
Bagà 
Castellar de N'Hug 
Vallcebre 
Saldes 
Gósol 
Fígols 
Cercs 

CENTRE BERGUEDÀ Tractaments Ecològics, 
S.A. 

Avià 

   31/12/2018 

Berga  
Borredà 
Capolat 
Castell de l'Areny 
Castellar del Riu 
l'Espunyola 
Montmajor 
Sant Jaume de Frontanyà 
Vilada 
 SELECTIVA COMARCA Containers del Berguedà,  

S.L.     2016, 2 anys de 
pròrroga 23/03/2018 

ABOCADOR      Tractaments Ecològics, 
S.A.   30/09/1996 8 anys + 8 

pròrroga 07/2020 

DEIXALLERIA      Tractaments Ecològics, 
S.A.   01/06/1999 pròrrogues de 2 

anys 01/06/2017 

 

A finals de l’any 2016 el Consell Comarcal del Berguedà va encarregar l’elaboració d’un estudi de 

viabilitat per a definir un model de recollida de residus municipals que permetés millorar els resultats 

actuals i adaptar-se a les diferents realitats territorials dels municipis de la comarca. 

Tal  com s’il·lustra a la Taula 5, l’estudi va concloure amb la definició de dos únics models de recollida: 

el sistema porta a porta als municipis de més de 600 habitants i el sistema de recollida en àrees 

d’aportació amb control d’accés als municipis de menys de 600 habitants, a excepció de Vilada i Sant 

Julià de Cerdanyola, on també es preveu la implantació de la recollida porta a porta.  
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Taula 5. Models de recollida proposats als diferents municipis del Berguedà 
 

MUNICIPI SISTEMA RECOLLIDA POBLACIÓ 
Avià    PAP 2.225 
Bagà    PAP 2.188 
Berga    PAP 16.238 
Borredà    ÀREES TANCADES 503 
Capolat    ÀREES TANCADES 92 
Casserres    PAP 1.541 
Castell de l'Areny  ÀREES TANCADES 73 
Castellar de n'Hug  ÀREES TANCADES 159 
Castellar del Riu  ÀREES TANCADES 175 
Cercs    PAP 1.209 
Espunyola, L'   ÀREES TANCADES 252 
Fígols    ÀREES TANCADES 43 
Gironella    PAP 4.925 
Gisclareny    ÀREES TANCADES 27 
Gósol    ÀREES TANCADES 226 
Guardiola de Berguedà  PAP 930 
Montclar    ÀREES TANCADES 120 
Montmajor    ÀREES TANCADES 476 
Nou de Berguedà, La ÀREES TANCADES 153 
Olvan    PAP 856 
Pobla de Lillet, La PAP 1.139 
Puig-reig    PAP 4.167 
Quar, La   ÀREES TANCADES 52 
Sagàs    ÀREES TANCADES 157 
Saldes    ÀREES TANCADES 288 
Sant Jaume de Frontanyà ÀREES TANCADES 26 
Sant Julià de Cerdanyola PAP 242 
Santa Maria de Merlès ÀREES TANCADES 185 
Vallcebre    ÀREES TANCADES 255 
Vilada    PAP 427 
Viver i Serrateix  ÀREES TANCADES 168 

 

Tal com s’observa a la taula 5, el model de recollida de residus porta a porta es va proposar en un total 

de 12 municipis com a model òptim: Avià, Bagà, Berga, Casserres, Cercs, Gironella, Guardiola de 

Berguedà, Olvan, La Pobla de Lillet, Puig-reig, Sant Julià de Cerdanyola i Vilada. 

En aquest sentit, i a fi d’implementar els resultats de l’estudi de viabilitat previ,  el Consell Comarcal 

va dur a terme un segon estudi de detall per tal de respondre de manera adequda a les necessitats del 

territori i la població a l’hora d’iniciar els canvis de model de recollida de residus proposats. 
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5.1.3 EVOLUCIÓ DE LA RECOLLIDA SELECTIVA 

L’anàlisi de la recollida selectiva s’ha realitzat a partir de la captació total, que inclou tant residus 

domèstics com comercials, atès que no es disposa de dades de generació comercial separadament. 

 
Taula 6 : Evolució de la recollida selectiva a la comarca del Berguedà (kg) 

ANY FORM PODA PAPER I 
CARTRÓ VIDRE ENVASOS DEIXALLERIES 

I ALTRES RESTA 

2008 1290,29 20,75 1280,1 949,99 876,19 1300,2572 16049,33 
2009 1477,77 23,94 1194,05 926,51 853,89 1302,2222 15131,05 
2010 1844,64 21,48 1193,4 962,14 821,28 1137,1382 14998,13 
2011 1804,84 33,19 1056,3 886,3 713,2 1080,08 14504,75 
2012 1614,43 22,5 856,9 877,1 659,43 1016,601 13971,58 
2013 1518,02 18,97 796,38 823,36 608,52 902,065 13456,94 
2014 1549,11 18,41 781,54 794,35 686,75 864,736 13732,76 
2015 1486,42 22 843,58 852,78 798,89 1817,5 13920,53 
2016 1455,2 25,4 968,31 874,64 894,56 1308,03 13543,22 
2017 1601,34 30,72 1048,42 866,13 927,09 1532,21 12861,81 

 
Taula 7. Evolució de la recollida selectiva a la comarca del Berguedà ( %) 

ANY FORM PODA PAPER I 
CARTRÓ VIDRE ENVASOS DEIXALLERIES 

I ALTRES RESTA R.S. 

2008 5,9% 0,1% 5,9% 4,4% 4,0% 6,0% 73,7% 26,3% 
2009 7,1% 0,1% 5,7% 4,4% 4,1% 6,2% 72,4% 27,6% 
2010 8,8% 0,1% 5,7% 4,6% 3,9% 5,4% 71,5% 28,5% 
2011 9,0% 0,2% 5,3% 4,4% 3,6% 5,4% 72,2% 27,8% 
2012 8,4% 0,1% 4,5% 4,6% 3,4% 5,3% 73,0% 27,0% 
2013 8,3% 0,1% 4,4% 4,5% 3,3% 4,9% 73,7% 26,3% 
2014 8,3% 0,1% 4,2% 4,3% 3,7% 4,7% 74,0% 26,0% 
2015 7,5% 0,1% 4,2% 4,3% 4,0% 9,1% 69,8% 30,2% 
2016 7,6% 0,1% 5,0% 4,6% 4,7% 6,8% 70,5% 29,5% 
2017 8,4% 0,2% 5,5% 4,6% 4,9% 8,0% 67,5% 32,5% 

 

 

Figura 5: Evolució de la recollida selectiva a la comarca del Berguedà entre 2008  i 2017 
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La recollida selectiva al Berguedà es troba lluny de la mitjana catalana, que se situa prop del 39%. 

Entre els anys 2009 i 2017 els resultats de recollida selectiva s’han mantingut estables respecte el 

total de la generació de residus.  

 

Figura 6. Recollida selectiva per municipis 
 

En referència a la distribució en pes de la generació de residus per fracció, s’observa que actualment 

existeix marge de millora pel que fa a la fracció resta, atès que el percentatge mitjà del 70,5% és 

elevat, i val a dir que, tot i que les dades mostrades (figures 5 i 6) són conjuntes per la generació 

domèstica i comercial, el percentatge corresponent a la fracció resta de la comarca, així com el de tots 

els municipis, és molt superior al determinat per la bossa tipus de generació de residus a nivell 

domèstic, en la que la generació resta representa tan sols el 10% dels residus que generem a la llar. 
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5.2 Plantes de tractament  

Les plantes de tractament influeixen en la gestió de residus tant a nivell logístic – distància fins la 

planta i temps de transport-, com a nivell econòmic, ja que cada planta de tractament té preus 

diferents per tona de material entrada. A la taula següent es mostren les plantes de tractament 

utilitzades per la gestió de residus del Berguedà per les diferents fraccions de residus, a excepció del 

paper i cartró el qual es ven. 

Taula 8. Plantes de tractament 

 

5.3 DETERMINACIÓ DELS PROCESSOS DE GENERACIÓ 

La caracterització dels processos de generació aporta informació sobre la producció i gestió de residus 

de cada generador que permetrà planificar actuacions adreçades a cadascun d’ells. 

5.3.1 DOMICILIS 

Pel que fa a la distribució de la població entre els municipis de la comarca, el 41% dels habitants es 

concentren a la ciutat de Berga, essent aquest el municipi amb una major densitat poblacional (714 

hab/km2), i seguidament trobem Gironella amb una densitat de 709,1 hab/km2, pel que fa les 

densitats de la resta de municipis es situen en xifres  inferiors als 85 hab/km2 (Font: Idescat). 

Les característiques territorials són determinants en la generació i gestió de residus municipals. A la 

figura 7 es mostra l’evolució de la població total de la comarca en els darrers 10 anys (2008-2017). 

Observem que en aquest període no s’han registrat canvis importants en la població, tanmateix en 

els darrers anys, i especialment a partir de 2012, la població mostra una tendència decreixent.  

 

 

FRACCIÓ PLANTA DE TRACTAMENT UBICACIÓ PREU DE 
TRACTAMENT DISTÀNCIA 

FORM  Planta de compostatge de Manresa Manresa 53,20 € 52 km 

ENVASOS Planta de triatge d’envasos lleugers  Berga    -km 

VIDRE  Planta de tractament designada per 
Ecovidrio - Santos Jorge, S.A. Mollet del Vallès  -  98 km 

RESTA Dipòsit controlat del Berguedà  Berga - Cercs 21,19 + cànon € - km 
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            Figura 7: Evolució de la població de la comarca del Berguedà (2008 – 2017). Font: Idescat 
 

 

               Figura 8. Distribució de la població (2017) per municipi. Font: Idescat 

 

A la figura 8 es mostra la distribució de la població actual (2017) entre els diferents municipis de la 

comarca, constatem que es tracta d’una comarca amb una predominança de municipis de menys de 

1.000 habitants i amb una elevada dispersió. 
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Figura 9. Estructura de la població per franges d'edat. Font: Idescat 
 

A la figura 9 podem observar que la població està lleugerament més envellida respecte la població de 

Catalunya, doncs en comparació a la mitjana catalana, al Berguedà el percentatge d’habitants és 

inferior per les franges d’edat de 0 a 14 anys i de 15 a 64 anys, i en canvi és major per les franges de 65 

a 84 anys i de 85 anys i més. 

Pel que fa a la generació de residus domiciliària, tal i com s’ha comentat anteriorment, no es disposa 

de dades de generació segregades dels domicilis i activitats econòmiques. Tanmateix el percentatge 

de generació de la fracció resta és especialment elevat (70%), fet que indica que existeix un marge de 

millora en aquest sentit. Val a dir que la implantació prevista de recollida porta a porta molt 

probablement afavoreixi una millora en la recollida selectiva dels residus municipals.  

5.3.2 ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

Pel que fa a les activitats econòmiques, distingim bàsicament dos grups: 

1. Activitats econòmiques  

2. Equipaments públics 

 

A continuació es mostren els resultats sobre la generació de residus de les activitats econòmiques 

obtinguts en l’estudi de detall realitzat recentment per a la prevista implantació de la recollida porta 

a porta. La taula recull els resultats de generació als municipis os s’ha dut a terme la implantació de la 

recollida porta a porta, i de les fraccions previstes recollir amb aquest model de recollida.  
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Taula 9. Número de generadors per tipus de generador i fracció de residus dels muicipis amb recollida porta a porta 
MUNICIPI PRODUCTOR ORGÀNICA ENVASOS PAPER CARTRÓ RESTA 

AVIÀ 

Grans productors 27 36 19 28 28 

Assimilables a domèstic 4 22 35 22 31 

TOTAL 31 58 54 50 59 

BAGÀ 

Grans productors 43 56 31 48 44 

Assimilables a domèstic 10 28 34 28 51 

TOTAL 53 84 65 76 95 

BERGA 

Grans productors 156 413 346 637 297 

Assimilables a domèstic 121 413 470 112 593 

TOTAL 277 826 816 749 890 

CASSERRES 

Grans productors 37 49 21 31 38 

Assimilables a domèstic 9 22 44 27 36 

TOTAL 46 71 65 58 74 

CERCS 

Grans productors 26 35 32 40 32 

Assimilables a domèstic 4 11 19 6 19 

TOTAL 30 46 51 46 51 

GIRONELLA 

Grans productors 83 202 133 80 168 

Assimilables a domèstic 26 18 70 99 61 

TOTAL 109 220 203 179 229 

GUARDIOLA DE BERGUEDÀ 

Grans productors 22 28 12 30 21 

Assimilables a domèstic 3 19 22 16 27 

TOTAL 25 47 34 46 48 

LA POBLA DE LILLET 

Grans productors 30 27 16 25 20 

Assimilables a domèstic 2 13 25 9 28 

TOTAL 32 40 41 34 48 

OLVAN 

Grans productors 15 26 13 23 18 

Assimilables a domèstic 6 8 16 4 17 

TOTAL 21 34 29 27 35 

PUIG-REIG 

Grans productors 62 116 76 105 73 

Assimilables a domèstic 26 76 110 61 124 

TOTAL 88 192 186 166 197 

SANT JULIÀ DE CERDANYOLA 

Grans productors 5 3 3 6 5 

Assimilables a domèstic 4 5 4 0 4 

TOTAL 9 8 7 6 9 

TOTAL MUNICIPIS > 600 hab. 721 1626 1551 1437 1735 

 

En referència a la importància relativa de la generació de residus associada a les activitats comercials 

dels  municipis restants (no inclosos en aquesta taula), no suposa un canvi substancial, atès que es 

tracta de municipis petits en termes poblacionals.  

En relació als equipaments públics de la comarca, a continuació es detalla una taula en la que es 

recull el nombre total d’instal·lacions, doncs es donen casos en què una mateixa entitat o centre 

disposen de més d’una instal·lació.  
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Taula 10. Llistat d'equipaments públics. Recompte d'instal·lacions 

MUNICIPI AJUNTAMENT CASAL/CENTRE 
CÍVIC 

BIBLIOTECA MUSEU ARXIU TOTAL 

Avià 3 1       4 
Bagà 3 1   2   6 
Berga 4 1 3 4 1 13 
Borredà 3 1       4 
Capolat 2 1       3 
Casserres 2 1       3 
Castell de l'Areny 2 1   1   4 
Castellar de n'Hug 2 1   2   5 
Castellar del Riu 2 1       3 
Cercs 3 1   1   5 
Espunyola (L') 2 1       3 
Fígols 2 1       3 
Gironella 4 1 2 2   9 
Gisclareny 2 1       3 
Gósol 2 1   1   4 
Guardiola de Berguedà 3 1   2   6 
Montclar 2 1       3 
Montmajor 2 1   1   4 
Nou de Berguedà (La) 2 1       3 
Olvan 3 1       4 
Pobla de Lillet (La) 3 1   1   5 
Puig-reig 4 1 2 2   9 
Quar (La) 2 1       3 
Sagàs 2 1       3 
Saldes 2 1   1   4 
Sant Jaume de Frontanyà 2 1       3 
Sant Julià de Cerdanyola 2 1       3 
Santa Maria de Merlès 2 1   1   4 
Vallcebre 2 1       3 
Vilada 2 1       3 
Viver i Serrateix 2 1       3 

      
135 
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Taula 11. Esdeveniments, actes festius, fires i mercats setmanals de la comarca 

MUNICIPI ACTES, FIRES I 
ESDEVENIMENTS 

ACTES  AMB ÀPAT/BAR MERCAT 
SETMANAL NÚMERO ASSISTENTS 

Avià 14 12 1670 SI 

Bagà 14 8 N.D. SI 

Berga 31 5 12500 SI 

Borredà 6 6 1150 SI 

Capolat 4 0 0 NO 

Casserres 8 8 2050 SI 

Castell de l'Areny 1 1 300 NO 

Castellar de n'Hug 5 3 600 NO 

Castellar del Riu 7 4 1600 NO 

Cercs 14 11 1430 SI 

Espunyola (L') N.D. N.D. N.D.  N.D. 

Fígols 1 1 50 NO 

Gironella 23 18 7300 SI 

Gisclareny 1 1 200 NO 

Gósol 7 2 350 SI 

Guardiola de Berguedà 12 9 2475 SI 

Montclar 5 4 970 NO 

Montmajor 10 3 >300 SI 

Nou de Berguedà (La) 4 0 0 NO 

Olvan 2 2 944 NO 

Pobla de Lillet (La) 12 10 2800 SI 

Puig-reig 71 70 13250 SI 

Quar (La) 5 N.D. N.D. NO 

Sagàs 2 2 250 NO 

Saldes 12 5 510 SI 
Sant Jaume de 
Frontanyà N.D. N.D. N.D. N.D. 

Sant Julià de Cerdanyola 12 7 1250 SI 

Santa Maria de Merlès 4 2 180 NO 

Vallcebre 10 0 0 NO 

Vilada 10 4 730 NO 

Viver i Serrateix 11 11 1590 NO 

TOTAL 318 209 54149 14 
 

A la comarca del Berguedà se celebren anualment 318 actes festius, fires i esdeveniments, dels quals 

209 s’hi duu a terme algun àpat o disposen de servei de bar per un total de 54149 assistents. 
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A la taula 12 es mostren els principals fluxos de residus per tipologia de generador. 

Taula 12. Taula resum dels processos de generació 

 
FLUXOS DE RESIDUS 

 
TOTS ELS 
FLUXOS PODA FORM ENVASOS PAPER I 

CARTRÓ VIDRE VOLUMINOSOS ROBA OLIS ALTRES 
DEIXALLERIA RESTA 

DOMICILIARIS X X     X X  X  
COMERCIALS   X X X X X  X X X 

EQUIPAMENTS I 
ESPAIS PÚBLICS   X X X      X 

CENTRES 
EDUCATIUS   X X X X   X X X 

ESDEVENIMENTS   X X X X   X  X 

 

5.4 Avaluació dels costos econòmics i ambientals de la gestió 

5.4.1 COSTOS ECONÒMICS 

La gestió dels residus municipals sovint és el servei municipal amb major impacte econòmic en els 

pressupostos de les administracions locals. És imprescindible realitzar un anàlisi acurat de totes les 

variables i conceptes amb repercussió econòmica sobre el balanç econòmic global que la gestió dels 

residus representa. 

Els ingressos del balanç econòmic provenen dels Sistemes Integrats de Gestió (SIGs), dels retorns del 

cànon sobre la disposició de la resta de l’Agència de Residus de Catalunya i de la venda de les 

fraccions valoritzables com el paper i cartró al mercat privat. Exceptuant els ingressos obtinguts de la 

venda de fraccions valoritzables a preu de mercat, la resta són mecanismes establerts i normativitzats 

per llei amb l’objectiu d’incentivar als ens locals per a que apliquin models que promoguin i millorin 

els resultats de la recollida selectiva. 

Per el correcte anàlisi de les despeses, aquestes es diferencien entre recollida i tractament. Només 

s’ha tingut en compte les despeses de recollida de residus, descartant les despeses de neteja viària. 
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Taula 13. Balanç econòmic (2016) 

 
2016 % 

INGRESSOS  449.650,41 € % s/ ingressos 
ECOEMBES - ENVASOS LLEUGERS 

362.496,38 € 80,6% ECOEMBES - PAPER I CARTRÓ  
ECOVIDRIO  
VENDA PAPER I CARTRÓ  N.D. N.D. 
INGRÉS ARC FORM I COMPOSTADORS 87.154,03 € 19,4% 
DESPESES 2.682.783,33 € % s/ despeses 
RECOLLIDA 1.935.379,17 € 70,9% 
RECOLLIDA FORM  363.197,64 € 13,3% 
PLANTA TRANSFERÈNCIA FORM  40.676,04 € 1,5% 
RECOLLIDA RESTA 875.862,96 € 32,1% 
RECOLLIDA SELECTIVA  283.977,52 € 10,4% 
MANTENIMENT COMPOSTADORS 11.761,20 € 0,4% 
CAMPANYES FORM  3.517,70 € 0,1% 
CONTENIDORS FORM  13.731,98 € 0,5% 
CONTENIDORS I ASSEGURANCES SELECTIVA  32.125,41 € 1,2% 
RECOLLIDA RESTA PUIG-REIG 119.622,16 € 4,0% 
RECOLLIDA RESTA CASSERRES 37.289,40 € 1,4% 
RECOLLIDA RESTA GIRONELLA 125.417,16 € 4,6% 
RECOLLIDA RESTA OLVAN 28.200,00 € 0,7% 
TRACTAMENT 795.404,16 € 29,1% 
TRACTAMENT FORM  82.867,92 € 3,0% 
TRACTAMENT RESTA ABOCADOR  294.920,35 € 10,8% 
CÀNON RESTA ARC 417.615,90 € 15,3% 

COST TOTAL -2.281.132,92 €   
 

5.4.2 COSTOS AMBIENTALS 

La gestió de residus comporta consums energètics, genera emissions a l’atmosfera, contamina l’aigua 

i el sòl, produeix soroll, olors i ocupació de l’espai públic, així com altres molèsties que contribueixen a 

empitjorar els problemes ambientals i provoquen costos econòmics. 

A la taula següent es mostren les emissions de CO2 segons el model de recollida actual i la generació 

de residus de cada fracció a nivell comarcal.  

Taula 14. Balanç d'emissions de CO2 

BALANÇ D'EMISSIONS DE CO2 
TRACTAMENT + RECOLLIDA 

  

FRACCIÓ  
CAPTACIÓ 2016 

FACTOR 
D'EMISSIÓ DE 

CO2 

EMISSIONS DE 
CO2 

kg  g CO2eq/unitat TONES 
FORM  1455200 362,77 527,90 

ENVASOS 894560 120,09 107,43 

PAPER I CARTRÓ  968310 56,41 54,62 

VIDRE 874640 30,50 26,68 

RESTA  13543220 640,91 8.679,99 
EMISSIONS 
TOTALS  17.735.930 

 
9.396,61 
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A la taula següent es mostra una esquematització teòrica comparativa de les actuacions que afecten 

al balanç d’emissions, entre el sistema de contenidors i el sistema porta a porta.  

  

Taula 15. Esquematització teòrica de les actuacions que afecten als balanços d'emissions del sistemes de contenidors i porta a 
porta 
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6 EXPERIÈNCIES PRÈVIES EN PREVENCIÓ 
SETMANA EUROPEA DE PREVENCIÓ DE RESIDUS 

En el marc de la Setmana Europea de Prevenció de Residus celebrada l’any 2016, des del Consell 
Comarcal del Berguedà es van dur a terme les següents accions: 

ACCIÓ: ESMORZEM SENSE RESIDUS! 

DATA: del 22 al 25 de novembre de 2016 

LOCALITZACIÓ: Comarca del Berguedà 

DESCRIPCIÓ: El Consell Comarcal del Berguedà va repartir carmanyoles a tots els alumnes de P3 i P4 
de la comarca 

ACCIÓ: VOLS CONÈIXER COM ES GESTIONEN ELS TEUS RESIDUS? 

DATA: 24 de novembre de 2016 

LOCALITZACIÓ: Deixalleria de Berga 

DESCRIPCIÓ: Visita guiada a la deixalleria del municipi de Berga durant la Setmana Europea de 
Prevenció de Residus 

ALTRES EXPERIÈNCIES 

A la comarca del Berguedà també s’efectua la recollida de roba mitjançant contenidors. De la gestió 

del residu tèxtil recollit se’n fa càrrec el Grup Horitzó, una entitat referent a la comarca, que treballa 

per a la integració de persones amb problemes socials i/o discapacitats físiques.  

Taula 16. Quantitats de residu tèxtil recollides. Període 2015 – 2017 

 

 
 

 

 

ANY QUANTITAT RECOLLIDA 
(Tones) 

2015 185,61 
2016 250 
2017 225 
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7 OBJECTIUS DEL PLA 
En la definició dels objectius del pla s’han considerat tant objectius qualitatius com quantitatius. Per 

tal de definir-los, s’ha partit de la diagnosi, de les aspiracions en matèria de prevenció i de les 

directrius de prevenció establertes en el Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos 

de Catalunya 2013-2020, el PRECAT20. 

 

7.1 Objectius qualitatius  

Els objectius qualitatius marcaran les línies de prevenció i la filosofia de les actuacions del pla. 
 

1. Potenciar la gestió dels residus com a recursos, i estendre entre la ciutadania aquesta  visió.  

2. Contribuir, des d’una perspectiva de cicle de vida, a la lluita contra el canvi climàtic i altres 

impactes associats a la gestió de residus i a l’ús de recursos. 

3. Reduir la generació de residus, impulsant la prevenció i particularment la reutilització. 

4. Incrementar la valorització del conjunt de residus, particularment la valorització material, 

des d’una òptica d’economia circular i baixa en carboni. 

5. Promoure el consum responsable i el consum de béns i serveis immaterials contribuint, 

alhora, a la millora del coneixement de la ciutadania sobre aquests hàbits de consum, 

afavorint així la prevenció de residus. 

6. Fer transparent i sostenible econòmicament la gestió dels residus. 

7.2 Objectius quantitatius 

Els objectius quantitatius marcaran fites específiques d’assoliment de reducció de residus en general, 

o bé nivells específics per a fraccions concretes. En consonància amb els objectius del PRECAT, 

s’estableixen els següents objectius quantitatius per la comarca del Berguedà: 

 

1. Reduir en un 10% la generació de residus per càpita respecte la generació de l’any 2010, 

passant així dels 503,28 kg/hab/any als 452,95 kg/hab/any l’any 2020. (7,3% respecte 2017). 

2. Reduir en un 10% la generació de la matèria orgànica, respecte la generada l’any 2010. 

3. Reduir en un 10% els envasos lleugers, respecte els generats l’any 2010, i augmentar-ne la 

seva reutilització. 

4. Reduir en un 10% la generació de la fracció de paper i cartró respecte la generació de l’any 

2010. 

5. Reduir en un 5%  la generació de la fracció de vidre respecte la generació de l’any 2010. 
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8 PROPOSTA D’ACTUACIONS  
Taula 17. Proposta d'actuacions 

LÍNIA ESTRATÈGICA ACTUACIONS DE PREVENCIÓ 

L1. PREVENCIÓ DE LA 
FRACCIÓ ORGÀNICA 

MOA1 Promoció d'accions contra el malbaratament alimentari.  Foment de 
la compra i el consum responsable d’aliments 

MOA2 Utilització de tovallons de roba en centres educatius 
MOA3 Promoció del cubell airejat i la bossa compostable 

L.2. PREVENCIÓ DE LA 
FRACCIÓ PAPER I CARTRÓ 

PCA4 Promoció de l'ús responsable del paper i desmaterialització de la 
informació en escoles 

PCA5 Promoció de l'ús responsable del paper i desmaterialització de la 
informació a l’administració 

PCA6 Socialització de llibres de text en centres educatius 
PCA7 Foment d'espais d'intercanvi de llibres 

L3. PREVENCIÓ DE LA 
FRACCIÓ ENVASOS 

FEA8 Reducció dels plàstics / envasos d'un sol ús per elements 
reutilitzables 

FEA9 Foment de la reducció d'envasos i introducció d'embolcalls 
reutilitzables als centres educatius 

L4. PREVENCIÓ DE LA 
FRACCIÓ VIDRE FVA10 Foment de l'ús d'ampolles reutilitzables / retornables 

L.5. PREVENCIÓ DE LA 
FRACCIÓ ALTRES FAA11 Aprofitament del residu tèxtil. Foment de la reutilització de roba 

L.6. ACTUACIONS 
TRANSVERSALS  

TRA12 Ambientalització de l'administració i compra pública 
ambientalment correcta  

TRA13 Ambientalització de festes i esdeveniments públics 

TRA14 Foment d'activitats per a la reparació i reutilització de béns i 
productes 

TRA15 Promoció i impuls de mercats d'intercanvi i de segona mà 
TRA16 Promoció de xarxes o punts de lloguer de materials compartits 
TRA17 Activitats formatives i participatives en l’àmbit de prevenció 

TRA18 Foment de bones pràctiques en matèria de prevenció  a 
l’administració pública 

TRA19 Instruments fiscals. Implantació del Pagament per generació 

TRA20 Auditories i enquestes a les instal·lacions del PN del Cadí-Moixeró. 
Instal·lació cartells prevenció de residus  
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8.2 Valoració de les actuacions i correlació amb els objectius  

A fi de determinar de manera aproximada els efectes que tindrà cada actuació sobre  els fluxos 

de residus considerats al present Pla, s’ha avaluat de manera orientativa el potencial de 

prevenció d’aquelles actuacions que han pogut ser valorades.  La valoració del potencial de 

prevenció s’especifica de manera qualitativa a les fitxes de les actuacions seguint el següent 

varem: Potencial Baix (<1%) /Mitjà (1-2%)/ Alt (>3%).  Aquest potencial ha estat calculat a través 

de la calculadora de prevenció de l’Agència de Residus, per al seu càlcul, s’ha partit de les dades 

de la diagnosi i d’altres referències quantitatives conegudes o obtingudes en altres experiències.  

Taula 18. Correlació dels objectius del pla amb cadascuna de les actuacions 

 

 

LÍNIA 
ESTRATÈGICA ACTUACIONS DE PREVENCIÓ 

OBJECTIUS 
QUALITATIUS QUANTITATIUS 

L1. PREVENCIÓ DE LA 
FRACCIÓ ORGÀNICA 

MOA1 Promoció d'accions contra el malbaratament alimentari.  
Foment de la compra i el consum responsable d’aliments 1 ,2,3,5 1,2 

MOA2 Utilització de tovallons de roba en centres educatius 2,3 1,2 
MOA3 Promoció del cubell airejat i la bossa compostable 1,2,3 1,2 

L.2. PREVENCIÓ DE 
LA FRACCIÓ PAPER I 
CARTRÓ 

PCA4 Promoció de l'ús responsable del paper i desmaterialització de 
la informació en escoles 1,2,3,5 1,4 

PCA5 Promoció de l'ús responsable del paper i desmaterialització de 
la informació a l’administració 1,2,3,5 1,4 

PCA6 Socialització de llibres de text en centres educatius 1,2,3 1,4 

PCA7 Foment d'espais d'intercanvi de llibres 1,2,3 1,4 

L3. PREVENCIÓ DE LA 
FRACCIÓ ENVASOS 

FEA8 
Reducció dels plàstics / envasos d'un sol ús per elements 
reutilitzables 2,3,5 1,3 

FEA9 Foment de la reducció d'envasos i introducció d'embolcalls 
reutilitzables als centres educatius 2,3 1,3 

L4. PREVENCIÓ DE 
LA FRACCIÓ VIDRE FVA10 Foment de l'ús d'ampolles reutilitzables / retornables 2,3,5 1 

L.5. PREVENCIÓ DE 
LA FRACCIÓ ALTRES FAA11 Aprofitament del residu tèxtil. Foment de la reutilització de 

roba 1,2,3,4 1 

L.6. ACTUACIONS 
TRANSVERSALS  

TRA12 Ambientalització de l'administració i compra pública 
ambientalment correcta  1,2,3 1,4 

TRA13 Ambientalització de festes i esdeveniments públics 1,2,3 1,2,3 

TRA14 Foment d'activitats per a la reparació i reutilització de béns i 
productes 1,2,3,4 1 

TRA15 Promoció i impuls de mercats d'intercanvi i de segona mà 1,2,3,4 1 

TRA16 Promoció de xarxes o punts de lloguer de materials compartits 1,2,3,4 1,3 

TRA17 Activitats formatives i participatives en l’àmbit de prevenció 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 

TRA18 
Foment de bones pràctiques en matèria de prevenció  a 
l’administració pública 4, 5 1,2,3,4,5 

TRA19 Instruments fiscals. Implantació del Pagament per generació 1, 4, 6 1,2,3,4,5 

TRA20 
Auditories i enquestes a les instal·lacions del PN del Cadí-
Moixeró. Instal·lació cartells prevenció de residus  1,2,3,5 1,3,4 
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9 EXEMPLE DE FITXA D’ACTUACIÓ 
CODI LÍNIA ESTRATÈGICA CODI I TÍTOL DE L’ACTUACIÓ  

GRAU COMPLEXITAT 
Complexitat per 
desenvolupar l’acció. 
(Alt / Mitjà /Baix). 

PRINCIPALS 
INSTRUMENTS 
VINCULATS 

Tipus d’instruments utilitzats 
(Campanyes comunicació / 
formació / fiscals / normatius…). 

POTENCIAL DE 
PREVENCIÓ  

Indica el potencial  de 
prevenció qualitatiu (BAIX, 
MITJÀ I ALT). 

OBJECTIUS 
  
  

 JUSTIFICACIÓ 
  

Propòsit (s) de l’actuació.  Antecedents i experiències relacionades amb l’estratègia adoptada en l’actuació 
proposada, així com els motius pels quals es considera important executar-la. 

AGENTS IMPLICATS          
Agents que executen l’actuació i agents sobre els quals recau l’actuació. 
DESENVOLUPAMENT  

Descripció i característiques de l’actuació.  

INDICADORS DE SEGUIMENT   INDICADORS DE RESULTATS 
Indicadors per valorar l’estat d’execució de l’actuació. Indicadors numèrics a fi de quantificar els resultats d’aplicar l’actuació. 

TEMPORALITAT Durada (puntual/ 
contínua). 

VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

 Estimació del cost de l’actuació.  
 

ACCIONS 
RELACIONADES 

Relació amb altres accions 
del pla de prevenció. 

RECURSOS 
 
Exemples d’actuacions similars i recursos bibliogràfics i/o  materials que suposin un suport per al desenvolupament de l’actuació en qüestió. 
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10 CALENDARI D’APLICACIÓ I  NECESSITATS D’INVERSIÓ 
Taula 19. Calendari de les actuacions 
LÍNIA ESTRATÈGICA 2018 2019 2020 2021-2025

MOA1 Promoció d'accions contra el malbaratament alimentari.  Foment de la compra i el consum responsable d’aliments 5.000 € 1.800 € 1.800 €

MOA2 Utilització de tovallons de roba en centres educatius 500 €

MOA3 Promoció del cubell airejat i la bossa compostable Executada

PCA4 Promoció de l'ús responsable del paper i desmaterialització de la informació en escoles 2.000 € 1.000 €

PCA5 Promoció de l'ús responsable del paper i desmaterialització de la informació a l’administració 2.000 € 2.000 € 2.000 €

PCA6 Socialització de llibres de text en centres educatius 0 € 0 € 0 € 0 €

PCA7 Foment d'espais d'intercanvi de llibres 600 € 600 €

FEA8 Reducció dels plàstics / envasos d'un sol ús 2.000 € 2.000 € 1.000 €

FEA9 Foment de la reducció d'envasos i introducció d'embolcalls reutilitzables als centres educatius 6.400 €

L4. PREVENCIÓ DE LA 
FRACCIÓ VIDRE FVA10 Foment de l'ús d'ampolles reutilitzables / retornables 1.000 €

L.5. PREVENCIÓ DE LA 
FRACCIÓ ALTRES FAA11 Aprofitament del residu tèxtil. Foment de la reutilització de roba 0 € 0 € 0 € 0 €

TRA12 Ambientalització de l'administració i compra pública ambientalment correcta 3.000 € 1.000 €

TRA13 Ambientalització de festes i esdeveniments públics 15.000 € 4.000 €

TRA14 Foment d'activitats per a la reparació i reutilització de béns i productes 60.000 € 1.000 € 1.000 €

TRA15 Promoció i impuls de mercats d'intercanvi i de segona mà 300 € 300 € 300 €

TRA16 Promoció de xarxes o punts de lloguer de materials compartits 5.000 € 2.000 €

TRA17 Activitats formatives i participatives en l’àmbit de prevenció 500 € 500 € 500 €

TRA18 Foment de bones pràctiques en matèria de prevenció  a l’administració pública 800 €

TRA19 Instruments fiscals. Implantació del Pagament per generació 30.000 €            
(any 2021)

TRA20 Auditories i enquestes a les instal·lacions del PN del Cadí-Moixeró. Instal·lació cartells prevenció de residus 6.575 €

L.6. ACTUACIONS 
TRANSVERSALS 

ACTUACIONS DE PREVENCIÓ

L1. PREVENCIÓ DE LA 
FRACCIÓ ORGÀNICA

L.2. PREVENCIÓ DE LA 
FRACCIÓ PAPER I 
CARTRÓ

L3. PREVENCIÓ DE LA 
FRACCIÓ ENVASOS
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11   BALANÇ ECONÒMIC 
 
 
Taula 20. Balanç econòmic 

 

La taula 20 mostra la valoració dels costos econòmics referents a l’execució de les actuacions 

previstes al present Pla de Prevenció de Residus, en les diferents fases plantejades.  

Pel que fa a la fase revisable del pla de prevenció (2021 – 2025), es preveu una inversió anual mínima 

de 15.200 euros refernt a donar continuïtat a part de les actuacions implantades en la primera fase 

del pla, tanmateix, alhora es preveu la necessitat d’inversió per a la implantació de noves actuacions, 

definies en funció de la valoració de resultats  de la primera fase (2018 – 2020).  

En relació a l’any 2021, tal com s’observa a les taules 19 i 20, es contempla la realització d’un estudi per 

a la possible implantació del Pagament per Generació, el cost del qual (30.000 euros), s’ha tingut en 

compte en les necessitats d’inversió de l’any 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANÇ ECONÒMIC PLP 
  Primera fase 2018 - 2020 Fase revisable 

ANY 2018 2019 2020 2021 2022-2025 

COST TOTAL  6574,82 € 70.300 € 41.400 € 45.200 € + noves 
actuacions 

15.200 €+ noves 
actuacions 

Valoració econòmica orientativa. El cost definitiu dependrà de quin manera es concreta cada actuació 
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12  SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA 
12.1 Indicadors de seguiment 

El grau de desplegament del Pla, així com l’avaluació en termes d’assoliment dels objectius del 

mateix, es podrà realitzar mitjançant la valoració dels indicadors de seguiment i els indicadors de 

resultats. Els indicadors de seguiment fan referència a l’èxit d’implantació de l’actuació, així com al 

seu abast o execució, mentre que els indicadors de resultats es refereixen essencialment a la 

incidència de l’actuació en termes quantitatius de generació de residus. Ambdós indicadors es 

valoraran periòdicament amb la finalitat d’avaluar el grau de desenvolupament del Pla, monitoritzar 

l’assoliment dels objectius i valorar la contribució dels diferents instruments que s’apliquin.  

Taula 21. Tipologia d'indicadors de seguiment 

TIPOLOGIA D’INDICADOR DESCRIPCIÓ DE L’INDICADOR UNITAT DE MESURA 
Resultats Generació de residus per càpita kg /hab/any 
Resultats Residus reutilitzats versus residus generats % 
Resultats Quantitat total de reducció  tones 

Seguiment Campanyes, accions concretes, ordenances nombre 
 

12.2 Avaluació i revisió del pla 

A fi de valorar al llarg del període d’execució cadascuna de les actuacions implantades, així com la 

seva incidència pel que fa a la prevenció, es durà a terme una revisió de cadascuna de les actuacions, 

tenint en compte el següent: 

- Actuacions puntuals: Es farà una revisió un cop efectuada l’actuació que constarà de: 

o Valoració general de la seva execució 

o Identificació dels punts forts i dels punts febles, dificultats... 

o Propostes de millora 

 

- Actuacions contínues: Es farà una revisió al cap de 6 mesos de la seva implantació.  

 

Posteriorment, es durà a terme una revisió anual, que inclourà els resultats obtinguts d’ambdues 

tipologies d’actuacions, així com un seguiment més exhaustiu pel que fa referència als resultats 

quantitatius de les actuacions. La informació que inclouran serà la següent: 

 

 



PLA SUPRAMUNICIPAL DE PREVENCIÓ DE RESIDUS DEL BERGUEDÀ 2018 – 2020.   
Amb fase revisable  2021 – 2025. 
  

37 

 SEGUIMENT DE LES ACTUACIONS 

A fi de dur a terme un seguiment de cadascuna de les actuacions del pla s’emplenarà una fitxa de 

seguiment que inclourà la informació següent: 

• Resum de les accions i activitats dutes a terme relacionades amb l’actuació 

• Recursos i mitjans utilitzats 

• Calendari real d’execució 

• Inversió relacionada amb l’actuació 

• Resultats obtinguts de la seva aplicació 

• Càlcul dels indicadors  

 

SEGUIMENT GLOBAL  

Es durà a terme una anàlisi dels aspectes següents: 

• Fluxos de residus generats (quantitats generades) 

• Indicadors generals relacionats amb els objectius quantitatius 

• Revisió de la consecució dels objectius qualitatius mitjançant els indicadors 

qualitatius establerts 

 

Aquestes revisions periòdiques permetran avaluar la necessitat d’introduir canvis o modificar algunes 

de les actuacions implantades, en el marc del període d’execució del pla.   

L’any 2020,  es durà a terme una revisió final amb el recull obtingut dels informes anuals, així com 

una valoració final tant en termes qualitatius com quantitatius, a fi de comprovar l’assoliment dels 

objectius fixats al present pla, d’acord amb la normativa vigent PRECAT 2020, i fixar els nous 

objectius i actuacions, amb l’objectiu d’assolir els objectius de la normativa vigent a partir d’aleshores. 

En funció dels resultats obtinguts, a partir del 2021 es preveu donar continuïtat a les actuacions 

plantejades en el present pla que hagin suposat una millora en la prevenció de residus, incorporant 

els canvis necessaris per seguir millorant,  i alhora es preveu proposar noves actuacions. Una de les 

actuacions ja previstes efectuar, és la d’iniciar les accions (realització d’estudis previs) per a implantar 

el  pagament per generació. Aquestes es preveuen a partir del 2021, a fi d’obtenir dades suficients 

relatives a la recollida porta a porta tot just implantada aquest any 2018.  
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ANNEX. FITXES DE LES ACTUACIONS 
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INSTRUMENTS PER A DESENVOLUPAR LES ACTUACIONS 

Taula 22. Tipologia d'instruments per a desenvolupar les actuacions 
INSTRUMENTS PER A DESENVOLUPAR LES ACTUACIONS 

Instruments educatius / 
comunicatius 

EC1 Campanyes d'educació i comunicació     
EC2 Activitats de formació 

   EC3 Edició de publicacions       
EC4 Altres activitats d'educació i comunicació 

  

Instruments econòmics 

E1 Bonificacions sobre la taxa de residus     
E2 Subvencions municipals 

   
E3 Taxes per l'atorgament de llicències i control i taxes per 

l'aprofitament especial de domini públic 

E4 Sistemes de dipòsit o fiança 
  

Instruments organitzatius O1 Establiment d'acords: convenis de col·laboració i acords 
voluntaris 

Instruments normatius 
N1 Ordenances municipals relacionades amb la prevenció   
N2 Altres instruments normatius     
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l.1. FRACCIÓ ORGÀNICA MOA1.  Promoció d'accions contra el malbaratament alimentari   

GRAU COMPLEXITAT Mitjà  
PRINCIPALS 
INSTRUMENTS 
VINCULATS 

EC2, O1  POTENCIAL DE 
PREVENCIÓ 

                                                                                                  
BAIX  

OBJECTIUS 
  
  

 JUSTIFICACIÓ 
  • Evitar el malbaratament d’aliments i fomentar la seva compra i 

consum responsable. 

• Promoure una gestió adequada dels productes alimentaris en 

comerços i establiments de restauració, a fi d’evitar que es generin 

excedents alimentaris. 

• Fomentar la creació de circuits d’aprofitament d’aliments que 

suposin alhora un benefici social. 

S’estima que el malbaratament alimentari a Catalunya és de 262000 tones d’aliments cada any, quantitat equivalent a  

35kg per persona i any. Segons els estudis realitzats per l’Agènica de Residus, el 58% del malbaratament es produeix a les 

llars, el 37% al sector de la restauració, supermercats i altres canals de comercialització, i el 5% restant es produeix en 

institucions i mercats.  Es calcula que tots aquests aliments desaprofitats equivalen a les necessitats alimentàries anuals 

d’aproximadament 500.000 persones. 

El Consell Comarcal del Berguedà s’encarrega de la gestió de 8 menjadors escolars, que al seu torn poden esdevenir un 

referent en la gestió responsable dels aliments per la resta d’escoles de la comarca.  

AGENTS IMPLICATS          
CCBerguedà, Centres educatius amb servei de menjador, establiments comercials i de restauració, entitats socials. 

DESENVOLUPAMENT  
• Identificació d’entiats socials interessades en participar del circuit d’aprofitament d’aliments. 

• Identificació dels establiments comercials i de restauració generadors d’exedent d’aliments. Diagnosi prèvia per a conèixer quantitat i tipologia d’excedent generat i condicions de conservació 

dels aliments. 

• Diagnosi de l’excedent alimentari (quantitat i tipologia), així com condicions de conservació als menjadors dels centres educatius (especialment als 8 centres gestionats pel CCBerguedà). 

• Creació de sinergies entre activitats generadores i entitats receptores d’aliments. Definir condicions d’entrega i de recepció dels aliments. 

• Paral·lelament es poden promoure actuacions per a reduir el malbaratament alimentari dirigides a la ciutadania (Ex.tallers de cuina d’aprofitament). 

INDICADORS DE SEGUIMENT   INDICADORS DE RESULTATS 
• Numero d’establiments generadors i receptors participants. 

• Número de menjadors escolars participants. 

• Número d’accions (tallers, activitats) efectuades. 

• Número de participants en les accions efectuades. 

• kg/any d’excedent alimentari aprofitat. 

 

 

 

TEMPORALITAT Contínua 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 
ORIENTATIVA 

Diagnosi : 5000 € 
300 € /taller cuina  Import 
per 6 tallers: 1800 € /any 

ACCIONS 
RELACIONADES MOA2 
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RECURSOS 
 
Guia per evitar el malbaratament alimentari PENSA, COMPRA CUINA MENJA de l’Ajuntament de Barcelona. 
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Guia%20per%20Evitar%20Malbaratament%20Alimentari.pdf 
 
Guia didàctica Ara als menjadors escolars residu zero de l’Ajuntament de Barcelona. 
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/pagines/document/5457/guiaenshomengemtot2017-18.pdf 
 
Som gent de profit. Campanya de comunicació per evitar el malbaratament alimentari. Agència de Residus de Catalunya, Àrea Metropolitana de Barcelona i Ajuntament de Barcelona. 
http://somgentdeprofit.cat/ 
 
Guia de pràctiques correctes d’higiene per a l’aprofitament segur del menjar en els sectors de la restauració i comerç minorista. 
http://acsa.gencat.cat/web/.content/Documents/eines_i_recursos/Guia-aprofitament-menjar-restauracio-comerc-minorista.pdf 
 
Enquesta d’autoconeixement sobre el malbaratament alimentari. Agència de Residus de Catalunya. 
http://familiaiescola.gencat.cat/ca/decaleg-pares-mares/enquesta-autoconeixement/enquesta/malbaratament-alimentari/ 
 
Fitxa d’acció. Eco-restaurants. Agència de Residus de Catalunya. 
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/prevencio/setmana_europea_prevencio_de_residus/cataleg_accions_prevencio/Fitxes_malbaratament/57_Eco-restaurants.pdf 
 
La nevera solidaria (País Basc). 
http://neverasolidaria.org/ 
 
Think, eat, save. 
http://www.thinkeatsave.org/es/ 
 
Love food, hate waste (Regne Unit). 
https://www.lovefoodhatewaste.com/ 
 
  

 

http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Guia%20per%20Evitar%20Malbaratament%20Alimentari.pdf
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/pagines/document/5457/guiaenshomengemtot2017-18.pdf
http://somgentdeprofit.cat/
http://acsa.gencat.cat/web/.content/Documents/eines_i_recursos/Guia-aprofitament-menjar-restauracio-comerc-minorista.pdf
http://familiaiescola.gencat.cat/ca/decaleg-pares-mares/enquesta-autoconeixement/enquesta/malbaratament-alimentari/
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/prevencio/setmana_europea_prevencio_de_residus/cataleg_accions_prevencio/Fitxes_malbaratament/57_Eco-restaurants.pdf
http://neverasolidaria.org/
http://www.thinkeatsave.org/es/
https://www.lovefoodhatewaste.com/
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L1. FRACCIÓ ORGÀNICA 
MOA2  Promoció de l’ús de tovallons reutilitzables als centres educatius , 

entitats socials amb servei de menjador  

GRAU COMPLEXITAT Baix  
PRINCIPALS 
INSTRUMENTS 
VINCULATS 

EC4 POTENCIAL DE 
PREVENCIÓ BAIX  

OBJECTIUS 
  
  

 JUSTIFICACIÓ 
  

• Reduir la generació d’un residu evitable, i substituir-lo per un 

element reutilitzable. 

 

En nombroses situacions quotidianes, generem residus que són fàcilment evitables, i per tant la seva generació és 

totalment innecessària. En aquest sentit, cal adoptar estratègies que ens permetin en primer lloc, reduir la generació de 

residus, i substituir els elements d’un sol ús per d’altres de reutilitzables.  Un d’aquests residus fàcilment evitables són els 

tovallons de paper o el paper de cuina, que encara s’utilitzen en molts menjadors d’equipaments i centres educatius, així 

com en bars i restaurants.   

AGENTS IMPLICATS          
CCBerguedà, Centres educatius  amb servei de menjador, establiments comercials i de restauració. 

DESENVOLUPAMENT  
• Identificació  dels  centres educatius  en què els alumnes  utilitzen tovallons de paper. 

• Proposició  als centres educatius de la utilització del tovalló de roba personal per part dels alumnes,  i l’ús de draps de cuina enlloc de paper al personal de cuina.  Aquest canvi d’hàbit pot 

acompanyar-se d’un taller de manualitats en què els alumnes poden fabricar-se la seva pròpia argolla pel tovalló reutilitzant materials.  

• Utilització de tovalloles per eixugar-se les mans  en les escoles bressol i els cursos d’educació infantil, en lloc d’utilitzar rotllos de paper.  

• Identificació de les entitats de la comarca amb servei de menjador, a fi de proposar-los i facilitar-los en la mesura del possible, la substitució dels tovallons de paper per tovallons de roba.  

INDICADORS DE SEGUIMENT   INDICADORS DE RESULTATS 
• Numero  de centres educatius que han dut a terme l’actuació. 

• Número d’establiments / entitats que han dut a terme l’actuació.  

• kg/any  de tovallons de paper estalviats. 

 

TEMPORALITAT Puntual 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 
ORIENTATIVA 

 
500€                                       
Inversió material de 
difusió.  

 

ACCIONS 
RELACIONADES MOA1 

RECURSOS 
 
Experiència  del col·legi episcopal de Lleida. 
http://www.cepiscopal.org/blog/2018/05/15/reciclar-reduir-reutilitzar/  
 

http://www.cepiscopal.org/blog/2018/05/15/reciclar-reduir-reutilitzar/
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L1. FRACCIÓ ORGÀNICA MOA3  Promoció de l’ús del cubell airejat i la bossa compostable  

GRAU COMPLEXITAT Baix  
PRINCIPALS 
INSTRUMENTS 
VINCULATS 

EC4 POTENCIAL DE 
PREVENCIÓ MITJÀ  

OBJECTIUS 
  
  

 JUSTIFICACIÓ 
  

• Reduir el pes de la fracció orgànica. 

L’ús de la combinació del cubell airejat i la bossa compostable suposa una pèrdua de pes dels residus orgànics, atès que la 

combinació d’aquests dos elements fomenten la transpiració i evaporació dels líquids que desprèn la matèria orgànica, 

reduint-ne així el pes dels residus orgànics generats. 

AGENTS IMPLICATS          
CCBerguedà, Ajuntaments dels municipis que comprenen la comarca. 

DESENVOLUPAMENT  
• Implantació de la recollida porta a porta en 12 municipis de la comarca al llarg de l’any 2018, i disposició d’àrees tancades en els 19 municipis restants. En ambdós casos s’han repartit kits de 

material, a fi d’afavorir la correcta separació dels residus orgànics, que constaven de cubell airejat i s’ha establert l’obligatorietat d’utilitzar la bossa compostable.   

INDICADORS DE SEGUIMENT   INDICADORS DE RESULTATS 
• Numero  d’habitatges que en fan ús. 

• Número d’incidències registrades pel que fa a l’ús  d’aquest material.  

• kg/any  de FORM generada (pre i post implantació del cubell airejat i bosses compostables). 

 

TEMPORALITAT Contínua 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 
ORIENTATIVA 

Actuació ja efectuada. ACCIONS 
RELACIONADES MOA1, MOA2 
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L2. FRACCIÓ PAPER I CARTRÓ 
PCA4  Promoció de l’ús responsable del paper i desmaterialització de la 

informació en centres educatius 

GRAU COMPLEXITAT Baix  
PRINCIPALS 
INSTRUMENTS 
VINCULATS 

EC2, EC3, EC4 POTENCIAL DE 
PREVENCIÓ ALT  

OBJECTIUS 
  
  

 JUSTIFICACIÓ 
  • Reduir l’ús del paper i cartró en centres educatius, tant a nivell 

administratiu com  a través del foment de bones pràctiques de prevenció 

a l’aula. 

• Fomentar el canvi d’hàbits als centres educatius  a fi de disminuir  la 

generació de paper a llarg termini.  

• Sensibilitzar al professorat i a l’alumnat sobre la prevenció d’aquest 

residu.  

L’any 2010 s’estima que la generació de residus de paper no envàs a Catalunya va ser de 484.198 t (64,45 kg/hab./any), 

xifra que representa un 11,55 % en pes del total de residus municipals generats.  En relació al paper no envàs, les oficines 

generen 32,32 kg/hab./any (45 % del total), les llars generen  26,93 kg/hab./any (38 % del total), 10,77 kg/hab./any (15 % 

del total) és generat pels  comerços i 1,08 kg/hab./any (2 % del total) pels centres educatius. La generació de residus de 

paper ha anat incrementant  en els darrers anys, en part com a conseqüència del seu malbaratament i ús indiscriminat, 

tanmateix, el paper i cartró són un recurs amb un gran potencial de prevenció,  doncs aplicant-hi pràctiques senzilles de 

reducció es poden obtenir bons resultats.  

AGENTS IMPLICATS          
CCBerguedà, centres educatius. 

DESENVOLUPAMENT  
• Contacte amb els centres educatius a fi de conèixer els hàbits i accions actuals a fi de reduir l’ús del paper, assessorar-los per a realitzar una diagnosi de la situació actual. En funció  dels resultats 

de cada centre realitzar una proposta d’acció. 

• Accions concretes: Efectuar el canvi cap al concepte d’administració electrònica.  

- Ús d’intranet per a circulars internes, notícies, documents, informació del personal. 

- Emmagatzematge de documents en llapis de memòria, o discs durs. 

- Facturació electrònica. 

- Edició de butlletins digitals. 

- Fomentar la reutilització del paper a l’aula, i l’ús de l’ordinador o pissarra tant com sigui possible.  

- Elaboració i difusió d’un protocol  d’impressió  a fi de moderar l’ús de les impressores, les fotocopiadores i els faxos. ( Utilitzar paper de baix gramatge, notificacions i informacions via correu 

electrònic, documents compartits en lloc de fer còpies, impressió  a doble cara, adaptació de les plantilles de documents estàndars revisant la mida de la lletra, marges, logotips,  prioritzar la 

correcció de documents en pantalla, ús de paper reutilitzat quan sigui possible). 

• Proposició als centres de dur a terme el dia sense paper a l’escola, i fer-ne un seguiment com a part d’una activitat educativa de sensibilització ambiental.  

 

INDICADORS DE SEGUIMENT   INDICADORS DE RESULTATS 
• Numero  de centres educatius que han dut a terme l’actuació. • kg/alumne de paper estalviat. 
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TEMPORALITAT Puntual 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 
ORIENTATIVA 

2000€  
 

ACCIONS 
RELACIONADES PCA5 

RECURSOS 
 
Fitxa d’acció Prevenció de paper a l’escola. Agència de Residus. 
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/prevencio/setmana_europea_prevencio_de_residus/dossier_escoles_nou.pdf 
 
Guia per la prevenció de residus als centres educatius . Col·lecció  guies d’escoles + sostenibles. Ajuntament de Barcelona. 
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/2226/05_Guia_Plaprevencioresidus.pdf 
 
Guia per a la prevenció de residus. Centres educatius. Ajuntament de Rubí. 
https://www.rubi.cat/fitxers/documents-ok/area-de-serveis-territorials/guia-prevenci-de-residus-als-centres-educatius.pdf 
 
Calculadora de consum de paper. Agència de Residus de Catalunya. 
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/prevencio/setmana_europea_prevencio_de_residus/cataleg_accions_prevencio/fitxes_paper_envasos_2016/calculadora-de-paper.xls 
 
 

http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/prevencio/setmana_europea_prevencio_de_residus/dossier_escoles_nou.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/2226/05_Guia_Plaprevencioresidus.pdf
https://www.rubi.cat/fitxers/documents-ok/area-de-serveis-territorials/guia-prevenci-de-residus-als-centres-educatius.pdf
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/prevencio/setmana_europea_prevencio_de_residus/cataleg_accions_prevencio/fitxes_paper_envasos_2016/calculadora-de-paper.xls
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L2. FRACCIÓ PAPER I CARTRÓ 
PCA5  Promoció de l’ús responsable del paper i desmaterialització de la 

informació en l’administració pública 

GRAU COMPLEXITAT Baix  
PRINCIPALS 
INSTRUMENTS 
VINCULATS 

EC2 POTENCIAL DE 
PREVENCIÓ BAIX 

OBJECTIUS 
  
  

 JUSTIFICACIÓ 
  

• Reduir l’ús del paper i cartró  a l’administració  pública.  

• Fomentar el canvi d’hàbits dels treballadors, a fi de reduir la generació 

de paper.  

 

L’any 2010 s’estima que la generació de residus de paper no envàs a Catalunya va ser de 484.198 t (64,45 kg/hab./any), xifra 

que representa un 11,55 % en pes del total de residus municipals generats.  En relació al paper no envàs, les oficines generen 

32,32 kg/hab./any (45 % del total), les llars generen  26,93 kg/hab./any (38 % del total), 10,77 kg/hab./any (15 % del total) és 

generat pels  comerços i 1,08 kg/hab./any (2 % del total) pels centres educatius. La generació de residus de paper ha anat 

incrementant en els darrers anys, en part com a conseqüència del seu malbaratament i ús indiscriminat, tanmateix, el paper 

i cartró són un recurs amb un gran potencial de prevenció doncs aplicant-hi pràctiques senzilles de reducció es poden obtenir 

bons resultats.  

AGENTS IMPLICATS          
CCBerguedà, equipaments municipals, oficines de l’administració pública de la comarca. 

DESENVOLUPAMENT  
• Diagnosi de la generació de paper a les oficines del Consell Comarcal del Berguedà. Contacte amb els ajuntament  a fi de conèixer els hàbits i accions actuals a fi de reduir l’ús del paper, assessorar-

los per a realitzar una diagnosi de la situació actual. En funció  dels resultats de cada centre realitzar una proposta d’acció. 

• Accions concretes: Efectuar el canvi cap al concepte d’administració electrònica.  

- Ús d’intranet per a circulars internes, notícies, documents, informació del personal. 

- Emmagatzematge de documents en llapis de memòria, o discs durs. 

- Facturació electrònica. 

- Edició de butlletins digitals. 

- Disponibilitat de tràmits en línia per a la ciutadania, sense necessitat d’aportar documentació en paper. 

- Elaboració i difusió d’un protocol  d’impressió  a fi de moderar l’ús de les impressores, les fotocopiadores i els faxos. ( Utilitzar paper de baix gramatge, notificacions i informacions via correu 

electrònic, documents compartits en lloc de fer còpies, impressió  a doble cara, adaptació de les plantilles de documents estàndars revisant la mida de la lletra, marges, logotips,  prioritzar la 

correcció de documents en pantalla, ús de paper reutilitzat quan sigui possible). 

• Recopilació i seguiment d’accions efectuades  en les diferents administracions. 

 

INDICADORS DE SEGUIMENT   INDICADORS DE RESULTATS 
• Numero  de tràmits  en línia disponibles (en cada administració). 

• Número de butlletins digitals en cada municipi i administració. 

• kg paper anuals comprats en cada oficina de l’administració. 

• Seguiment de la quantitat generada (kg/oficina*any). 
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TEMPORALITAT Contínua  
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 
ORIENTATIVA 

2000€/any ACCIONS 
RELACIONADES PCA4 TRA12 TRA18 

RECURSOS 
 
Fitxa d’acció. El dia sense paper a l’administració pública. Agència de Residus de Catalunya.  
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/prevencio/setmana_europea_prevencio_de_residus/dossier_administracions_nou.pdf 
 
Calculadora de consum de paper. Agència de Residus de Catalunya. 
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/prevencio/setmana_europea_prevencio_de_residus/cataleg_accions_prevencio/fitxes_paper_envasos_2016/calculadora-de-paper.xls 
 
 
 

http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/prevencio/setmana_europea_prevencio_de_residus/dossier_administracions_nou.pdf
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/prevencio/setmana_europea_prevencio_de_residus/cataleg_accions_prevencio/fitxes_paper_envasos_2016/calculadora-de-paper.xls
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L2. FRACCIÓ PAPER I CARTRÓ PCA6  Socialització de llibres de text en centres educatius  

GRAU COMPLEXITAT Baix  
PRINCIPALS 
INSTRUMENTS 
VINCULATS 

EC2, EC4  POTENCIAL DE 
PREVENCIÓ ALT  

OBJECTIUS 
  
  

 JUSTIFICACIÓ 
  • Promoure un consum racional i sostenible. 

• Afavorir l’estalvi de recursos i la reutilització de materials. 

• Reduir la generació  de paper.   

 

Els llibres en desús poden arribar a convertir-se en residus si no es contempla la possibilitat de donar-los una nova 

oportunitat. Tant els llibres de lectura com els llibres de text, són objectes que es poden generar amb freqüència a les llars, 

centres escolars i biblioteques. Promoure la socialització de llibres de text i del material didàctic entre els alumnes permet 

allargar-ne la seva vida útil.  

AGENTS IMPLICATS          
CCBerguedà, centres educatius, Associacions de Famílies, alumnes.  

DESENVOLUPAMENT  
• Diagnosi de les escoles de la comarca que ja duen a terme projectes de socialització de llibres.  Promoure aquesta pràctica a la resta d’escoles que no duguin a terme aquest pràctica a través d’una 

reunió informativa amb els  directors de cada centre. 

• Models de socialització de llibres: 

- Banc de llibres: el centre educatiu via AMPA disposa d'un banc de llibres. La revisió dels llibres la fa l'AMPA i, en alguns casos, el professorat i l'alumnat de cicle superior també ajuden a la revisió 

dels llibres retornats. L'alumnat que fa ús de la socialització de llibres generalment paga una quota anual per la utilització dels exemplars. Aquesta quota anual pot estar gestionada pel centre 

educatiu o per l'AMPA.  

- Compravenda:  La propietat és de l'alumnat. Aquest sistema es basa en la compravenda de llibres i consisteix a recollir els llibres usats (de manera voluntària) i possibilitar el fet de comprar-los de 

segona mà a un millor preu. 

- Fira del llibre usat: La propietat és de l'alumnat. Aquest sistema es basa en l'intercanvi, la venda i la compra de llibres a través d'una fira o mercat a l'escola que gestiona l'alumnat del centre. 

 

• Seguiment dels projectes de socialització de llibres per part del CCBerguedà. 

 

INDICADORS DE SEGUIMENT   INDICADORS DE RESULTATS 
• Numero  d’alumnes participants en projectes de socialització de llibres • Estimació dels kg  de llibres reutilitzats cada any, per centre i alumne 

TEMPORALITAT Puntual periòdica 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 
ORIENTATIVA 

(Sessió informativa a 
càrrec de personal propi 
del CCBerguedà)  

ACCIONS 
RELACIONADES 

 
PCA4  PCA5  PCA7 
 
 

RECURSOS 
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Projecte de socialització de llibres del CEIP Sant Joan de Berga. 
http://www.ampasantjoan.org/wp-content/uploads/reutilitzaciollibres.pdf 
 
Projecte socialització de llibres de l’AMPA CEIP Les Corts de Barcelona. 
http://www.ampaceiplescorts.es/docs/_Resum.pdf 
 
Projecte de socialització de llibres del CEIP L’Aulet de Celrà. 
https://bit.ly/2Jzc4mE 
 
 

http://www.ampasantjoan.org/wp-content/uploads/reutilitzaciollibres.pdf
http://www.ampaceiplescorts.es/docs/_Resum.pdf
https://bit.ly/2Jzc4mE
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L2. FRACCIÓ PAPER I CARTRÓ PCA7  Foment d’espais d’intercanvi de llibres  

GRAU COMPLEXITAT Baix  
PRINCIPALS 
INSTRUMENTS 
VINCULATS 

EC1  POTENCIAL DE 
PREVENCIÓ BAIX  

OBJECTIUS 
  
  

 JUSTIFICACIÓ 
  • Promoure un consum racional i sostenible. 

• Afavorir l’estalvi de recursos i la reutilització de materials. 

• Reduir la generació  de paper.   

 

Els llibres en desús poden arribar a convertir-se en residus si no es contempla la possibilitat de donar-los una nova 

oportunitat. Tant els llibres de lectura com els llibres de text, són objectes que es poden generar amb freqüència a les llars, 

centres escolars i biblioteques.   

AGENTS IMPLICATS          
CCBerguedà, ciutadania 

DESENVOLUPAMENT  
• En el marc de l’espai per a la reutilització d’objectes  es crearà alhora un punt destinat exclusivament a l’intercanvi de llibres.  

• Creació d’un protocol de funcionament de l’espai d’intercanvi de llibres.  

• Difondre l’espai entre la ciutadania a través del web del CCBerguedà i xarxes socials del Consell i de l’Ajuntament de Berga, i dur a terme accions de comunicació per a donar-lo a conèixer. Per 

exemple, realitzar un acte inaugural al nou espai consistent en una lectura dinamitzada. 

• Registre continu  de l’estoc de llibres, recepcions i lliuraments a fi d’efectuar un seguiment de l’espai per part del personal del l’espai de PxR i intercanvi d’objectes.  

INDICADORS DE SEGUIMENT   INDICADORS DE RESULTATS 
• Numero  d’usuaris del servei. 

• Tipus de públic (franja d’edat). 

• Número de llibres recepcionats. 

• Número de llibres intercanviats.  

TEMPORALITAT Puntual periòdica 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 
ORIENTATIVA 

600 € 
 

ACCIONS 
RELACIONADES PCA4 PCA5 PCA6 

RECURSOS 
Punt d’intercanvi de llibres de l’Aula ambiental de la Sagrada Família. Barcelona. 
http://aulambiental.org/campanyes/punt-dintercanvi-de-llibres/ 
 
 
 

http://aulambiental.org/campanyes/punt-dintercanvi-de-llibres/
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L3. FRACCIÓ ENVASOS FEA8  Reducció dels plàstics i envasos d’un sol ús  

GRAU COMPLEXITAT Baix  
PRINCIPALS 
INSTRUMENTS 
VINCULATS 

EC2, EC4 POTENCIAL DE 
PREVENCIÓ BAIX  

OBJECTIUS 
  
  

 JUSTIFICACIÓ 
  

• Promoure un consum racional i sostenible. 

• Afavorir l’estalvi de recursos i la reutilització de materials. 

• Reduir la generació  de plàstics i envasos d’un sol ús. 

 

La generació i contaminació  per  envasos i plàstics d’un sol ús, està esdevenint un problema ambiental de primer  ordre, 

doncs  es calcula que al fons del Mediterrani hi ha uns 250.000 milions de petites peces de plàstic i 500 tones 

addicionals de residus de plàstic flotant a la superfície. Segons les estimacions de l'ONU, l'any 2050, hi haurà més bosses 

que peixos als oceans. Enguany la Generalitat de Catalunya, ha apostat per  prohibir  els envasos plàstics d’un sol ús en 

totes les dependències de la institució, tal i com va anunciar  el conseller de  Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, 

durant el mes de juny . En aquest sentit el Consell Comarcal del Berguedà vol treballar en la mateixa direcció i eliminar 

l’ús dels envasos i productes d’un sol ús, tant en les seves oficines, com en els actes que s’impulsin des del mateix Consell.  

AGENTS IMPLICATS          
CCBerguedà. 

DESENVOLUPAMENT  
• Diagnosi prèvia  de l’ús  d’envasos i plàstics d’un sol ús al CCBerguedà, i redacció d’un pla de reducció  d’envasos. 

- Elaboració d’un pla de prevenció dels residus plàstics a les dependències del CCBerguedà. 

- Instal.lació de fonts d’aigua. 

- Substituir els coberts, plats, gots i bastonets per remenar begudes per productes reutilitzables. 

- Eliminació dels plàstics i envasos d’un sol ús en les dependències del CCBerguedà i apostar per productes reutilitzables.  

- Prohibició durant l’execució dels contractes en els plecs de contractació de serveis de màquines de venda, càterings i restauració, i definició de sistemes de distribució alternatius, com l’ús de 

gerres, sortidors, i  sistemes de dipòsit devolució i retorn.  

- Aplicació de l’acció  tant a les dependències del CCBerguedà, tant en productes d’ús intern com en els utilitzats en actes públics i actuacions de difusió.  

• Promoure la reducció de plàstics a les dependències municipals de la comarca i d’altres equipaments, a través de difondre els resultats obtinguts de la implementació al CCBerguedà.  

INDICADORS DE SEGUIMENT   INDICADORS DE RESULTATS 
• Número d’actuacions previstes i implementades. 

• Número de productes substituïts o descartats. 

• Número de treballadors informats. 

• Quantitat d’envasos / plàstics d’un sol ús estalviats. 

http://www.ccma.cat/324/lany-2050-hi-haura-mes-plastics-que-peixos-als-oceans/noticia/2859693/
http://www.ccma.cat/324/lany-2050-hi-haura-mes-plastics-que-peixos-als-oceans/noticia/2859693/
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TEMPORALITAT Contínua 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 
ORIENTATIVA 

2000€/any ACCIONS 
RELACIONADES FEA9, TRA12, TRA18 

RECURSOS 
Agenda de residus. Envasos. Agència de Residus de Catalunya. 
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/prevencio/setmana_europea_prevencio_de_residus/cataleg_accions_prevencio/fitxes_paper_envasos_2016/Fitxa-Tematica-72.pdf 
 
Mesures de la Comissió Europea per eliminar els plàstics. 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3927_es.htm 
 
Guia pràctica de reducció de residus i consum responsable. Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. 
http://www.palauplegamans.net/files/doc2176/guiareduccioresidus-redu.pdf 
 

http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/prevencio/setmana_europea_prevencio_de_residus/cataleg_accions_prevencio/fitxes_paper_envasos_2016/Fitxa-Tematica-72.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3927_es.htm
http://www.palauplegamans.net/files/doc2176/guiareduccioresidus-redu.pdf
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L3. FRACCIÓ ENVASOS FEA9. Foment i introducció d’embolcalls reutilitzables als centres educatius   

GRAU COMPLEXITAT Baix  
PRINCIPALS 
INSTRUMENTS 
VINCULATS 

EC1 POTENCIAL DE 
PREVENCIÓ BAIX  

OBJECTIUS 
  
  

 JUSTIFICACIÓ 
  • Promoure un consum racional i sostenible. 

• Afavorir l’estalvi de recursos i la reutilització de materials. 

• Reduir la generació  de plàstics i envasos d’un sol ús 

 

La utilització d’envasos i embalatges d’un sol ús ha experimentat un fort increment en les darreres dècades degut 
als canvis d’hàbits de consum i a l’augment de l’oferta de productes en el mercat. Aquesta nova situació ha 
comportat un increment de la quantitat de residus d’envasos i embalatges amb els consegüents impactes 
ambientals, econòmics i socials que comporta la seva eliminació. 

AGENTS IMPLICATS          
CCBerguedà, Centres educatius de la comarca 

DESENVOLUPAMENT  
• El CC Berguedà funcionarà com a entitat coordinadora de l’actuació en els centres educatius de la comarca. 

- Crear un registre i dur a terme un seguiment de l’actuació en aquells centres educatius que la duen a terme. (Participació: cursos, número d’alumnes, Àmbit: esmorzars i berenars (quan l’alumnat 
ho porta de casa seva), àpats durant sortides escolars,  tipus d’embolcalls reutilitzables utilitzats,  activitats de sensibilització efectuades, en relació a l’acció). 

- Donar a conèixer l’experiència dels centres educatius que ja duen a terme l’acció a fi d’animar a la resta de centres que actualment no han implementat aquesta actuació. 

- Donar a conèixer l’experiència  impulsada pel CCBerguedà  “ESMORZEM SENSE RESIDUS” durant la setmana europea de prevenció de residus 2016.  

- Proporcionar assessorament als centres escolars que decideixin implementar l’actuació. 

- Nova campanya de repartiment de carmanyoles i/o embolcalls reutilitzables als alumnes de P3 i P4. 

- Proposta d’activitat per les AFAS: Taller de fabricació d’embolcall reutilitzable, mitjançant la reutilització de teixit/ roba.   

INDICADORS DE SEGUIMENT   INDICADORS DE RESULTATS 
• Número de cursos i d’alumnes participants. 

• Número d’embolcalls reutilitzables repartits. 

• Quantitat d’envasos d’un sol ús estalviats. 

 

TEMPORALITAT Puntual periòdica 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 
ORIENTATIVA 

Cost unitari embolcall reutilitzable : 8€  
Cost estimat embolcalls per a 800  alumnes: 
6400 €. 
Sessió de difusió als centres educatius 
realitzada per personal propi del CCBerguedà. 

ACCIONS 
RELACIONADES 

 
FEA8 
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RECURSOS 
Fitxa d’acció. E+S: Embolcalls  més Sostenibles / esmorzars saludables. 
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/prevencio/setmana_europea_prevencio_de_residus/cataleg_accions_prevencio/18413_ficha_31.pdf 
 

http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/prevencio/setmana_europea_prevencio_de_residus/cataleg_accions_prevencio/18413_ficha_31.pdf


PLA SUPRAMUNICIPAL DE PREVENCIÓ DE RESIDUS DEL BERGUEDÀ 2018 – 2020.   
Amb fase revisable  2021 – 2025. 
  

55 

 

L4. FRACCIÓ VIDRE FVA10. Foment de l’ús d’ampolles reutilitzables / retornables 

GRAU COMPLEXITAT Baix  
PRINCIPALS 
INSTRUMENTS 
VINCULATS 

EC1 POTENCIAL DE 
PREVENCIÓ ALT  

OBJECTIUS 
  
  

 JUSTIFICACIÓ 
  

• Afavorir l’estalvi de recursos i la reutilització de materials. 

• Conscienciar sobre la importància i necessitat de prevenir la generació de 

residus. 

 

A Catalunya cada any  es consumeixen 147 milions d’ampolles de vi, les quals representen el 6% del total de begudes 
envasades consumides al territori. Malgrat la reutilització tot és una prioritat en la jerarquia europea de residus, segons 
dades d’ADISCAT, els envasos retornables només suposen el 19% del total dels envasos del mercat, i aquest retorn es 
troba limitat al sector de l’hostaleria.  A més, val a dir que  el 43% de les ampolles de vi generades a Catalunya  no es 
reciclen. 
A fi de promoure un canvi que impulsi la reutilització dels envasos, han sorgit diverses iniciatives, com el projecte 
REWINE, el qual involucra tan els consumidors, com cellers, bars, restaurants, empreses distribuïdores, botigues i 
deixalleries, a fi de recuperar ampolles de vi, les quals un cop després d’haver passat per un rentat, són reintroduïdes al 
circuit. El paper de l’administració és clau a l’hora de promoure i garantir l’èxit d’aquest tipus d’iniciatives, a fi que 
esdevinguin un canvi d’hàbits permanent en el model de recollida i gestió de residus.  El projecte compta amb el suport 
de l’Agència de Residus de Catalunya. 

AGENTS IMPLICATS          
CCBerguedà, cellers, bars, restaurants, empreses distribuïdores, deixalleries. 

DESENVOLUPAMENT  
• Donar a conèixer la iniciativa REWINE als diferents  Ajuntaments de la comarca i establiments de restauració a fi de:  

- Promoure la recollida d’ampolles de vi a les diferents deixalleries municipals.  

- Promoure la recollida d’ampolles de vi als establiments comercials.  

• Difusió de la iniciativa als canals digitals del CCBerguedà (pàgina web, twitter, facebook, instagram). 

INDICADORS DE SEGUIMENT   INDICADORS DE RESULTATS 
• Número d’ampolles recuperades (absolut i per habitant). • Quantitat de vidre recuperat (kg vidre /any). 

TEMPORALITAT Contínua 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 
ORIENTATIVA 

 
Costos difusió: 

1000€/any. 
 

ACCIONS 
RELACIONADES FEA8 

RECURSOS 
Projecte REWINE. 
http://www.rewine.cat/ca/ 

http://www.rewine.cat/ca/
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L5. FRACCIÓ ALTRES FAA11. Aprofitament del residu tèxtil 

GRAU COMPLEXITAT Baix  
PRINCIPALS 
INSTRUMENTS 
VINCULATS 

EC4, O1 POTENCIAL DE 
PREVENCIÓ ALT  

OBJECTIUS 
  
  

 JUSTIFICACIÓ 
  • Afavorir l’estalvi de recursos i la reutilització de materials. 

• Fomentar la recuperació de residu tèxtil i calçat, per al seu posterior 

aprofitament / reutilització.  

 

Es calcula que  de mitjana cada persona compra cada any entre 8 i 10 kg de roba, i actualment a Catalunya, tan sols es 
recicla el 8% del total del residu tèxtil generat (tant pels consumidors com per la indústria).  La roba que no es recull de 
manera selectiva  acaba a plantes de tractament final (dipòsits controlats o incineradores), tanmateix la major part de la 
roba que es llença, una vegada condicionada és perfectament reutilitzable, de manera que incrementar-ne el seu 
reciclatge i aprofitament, suposa un estalvi en el consum d'aigua i energia que s'utilitzen en la seva fabricació. 

AGENTS IMPLICATS          
CCBerguedà, Ajuntaments, ciutadania, entitats socials 

DESENVOLUPAMENT  
• Seguir amb  la recollida de roba als municipis de la comarca, que s’està efectuant des de l’any 2015, a través  de contenidors de l’entitat Roba Amiga. Tanmateix, el residu tèxtil recullit el gestiona 

Grup Horitzó, una entitat social de referència a la comarca que treballa per  la integració de persones en risc d’exclusió.   

 

INDICADORS DE SEGUIMENT   INDICADORS DE RESULTATS 
• Número de contenidors de roba instal·lats. • Quantitat de residu tèxtil recuperat (kg/any). 

TEMPORALITAT Contínua 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 
ORIENTATIVA 

  
0 € 

 
 

ACCIONS 
RELACIONADES TRA14 TRA15 TRA17 

RECURSOS 
Guia de bones pràctiques per al reciclatge de residu tèxtil i calçat a Catalunya 
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/lagencia/publicacions/centre_catala_del_reciclatge__ccr/GBPTC_web.compressed.pdf  

http://residus.gencat.cat/web/.content/home/lagencia/publicacions/centre_catala_del_reciclatge__ccr/GBPTC_web.compressed.pdf
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L6. ACCIONS TRANSVERSALS 
TRA12. Ambientalització de l’administració i compra pública ambientalment 

correcta 

GRAU COMPLEXITAT Baix  
PRINCIPALS 
INSTRUMENTS 
VINCULATS 

EC2, EC3, O1, N1, N2 POTENCIAL DE 
PREVENCIÓ BAIX  

OBJECTIUS 
  
  

 JUSTIFICACIÓ 
  • Afavorir l’estalvi de recursos i la reutilització de materials. 

• Fomentar la compra de productes i serveis seguint criteris de compra 

verda. 

 

Les administracions públiques poden contribuir al consum i a la producció sostenibles contractant productes i serveis 
amb menor impacte ambiental. D’altra banda, l'ambientalització de la contractació pública és un bon incentiu per a que 
les empreses introdueixin millores ambientals en la seva gestió i en els  seus productes. 

AGENTS IMPLICATS          
CCBerguedà, Administracions locals 

DESENVOLUPAMENT  
• Diagnosi inicial a fi d’analitzar la situació actual al CCBerguedà, quantificació de la generació dels residus, i identificació d’aquells que cal reduir.  

• En funció dels resultats de la diagnosi  aprovar instruccions de serveis i adoptar acords que garanteixin l’aplicació efectiva de mesures d’ambientalització, en relació als criteris ambientals en els 

plecs de condicions ja sigui per a comprar materials i productes, o serveis.  

• Actualitzar el manual de bones pràctiques actuals en base a la diagnosi realitzada i els nous  acords adoptats.  

INDICADORS DE SEGUIMENT   INDICADORS DE RESULTATS 
• Nombre d'accions de prevenció aplicades. 

• Nombre i tipus de productes adquirits amb criteris ambientals i de 

prevenció. 

• Nombre de plecs de condicions per a la contractació de serveis amb 

clàusules ambientals i de prevenció.  

• Nombre d’acords de govern adoptats que regulin les compres i 

contractacions públiques considerant criteris de prevenció.  

• Quantitat de residus estalviats (kg/any) com a resultat de l’adopció d’acords i de mesures que regulen la 

compra de béns i serveis en base a criteris de sostenibilitat i especialment de prevenció de residus.  

TEMPORALITAT Contínua 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 
ORIENTATIVA 

3000 €/1r any 
1000 €/anys posteriros 

ACCIONS 
RELACIONADES 

 
PCA5  FEA8  TRA18  
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RECURSOS 
Lloc web Residus – recursos. Incorporació de clàusules ambientals en els contractes i licitacions públiques. 
http://residusmunicipals.cat/activitat/122-incorporacio-de-clausules-ambientals-en-els-contractes-i-licitacions-publiques/ 
 
Guia interactiva Compraresponsable.cat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. (És necessari registrar-se al web per consultar la guia). 
http://www.compraresponsable.cat/ 
 
Guia de l’oficina verda. Ajuntament de Barcelona. 
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/sites/default/files/guiaverda.pdf 
 
Mini-guia de compra verda per a oficines. Universitat de Barcelona. 
http://www.ub.edu/ossma/wp-content/uploads/2016/03/guia-compra-verda-oficines-1.pdf 
 
Compra pública verda i economia circular a la Generalitat de Catalunya. 
http://territori.gencat.cat/web/.content/home/01_departament/perfil_de_contractant/compra_contractacio_verda_publica/Compra_publica_verda_i_economia_circular/Generalitat_CPV_EC_cat.pdf 
 
Fitxa compra verda. Paper d’oficina. 
http://www.clubemas.cat/mm/file/jornades/jornada%20CV%202009/FITXA%20C_V_%20PAPER.pdf 
 
Fitxa compra verda. Materials d’oficina. 
http://www.clubemas.cat/mm/file/RQA/Fitxes%20CV%20rectificades/FixaCV%20RQA_15.pdf 
 
Fitxa compra verda. Tòners i cartutxos. 
http://www.clubemas.cat/mm/file/RQA/RQA10/36801650-Fitxa-CV-toners-i-cartutxos-de-tinta.pdf 
 
Fitxa compra verda. Mobiliari d’oficina. 
http://www.clubemas.cat/mm/file/RQA/Fitxes%20CV%20rectificades/Fixa_RQA_11.pdf 
 
Web del departament de territori i sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Compra verda. 
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/07_perfil_de_contractant/compra_contractacio_publica_verda/ 
 
 

http://residusmunicipals.cat/activitat/122-incorporacio-de-clausules-ambientals-en-els-contractes-i-licitacions-publiques/
http://www.compraresponsable.cat/
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/sites/default/files/guiaverda.pdf
http://www.ub.edu/ossma/wp-content/uploads/2016/03/guia-compra-verda-oficines-1.pdf
http://territori.gencat.cat/web/.content/home/01_departament/perfil_de_contractant/compra_contractacio_verda_publica/Compra_publica_verda_i_economia_circular/Generalitat_CPV_EC_cat.pdf
http://www.clubemas.cat/mm/file/jornades/jornada%20CV%202009/FITXA%20C_V_%20PAPER.pdf
http://www.clubemas.cat/mm/file/RQA/Fitxes%20CV%20rectificades/FixaCV%20RQA_15.pdf
http://www.clubemas.cat/mm/file/RQA/RQA10/36801650-Fitxa-CV-toners-i-cartutxos-de-tinta.pdf
http://www.clubemas.cat/mm/file/RQA/Fitxes%20CV%20rectificades/Fixa_RQA_11.pdf
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/07_perfil_de_contractant/compra_contractacio_publica_verda/
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 L6. ACCIONS TRANSVERSALS TRA13. Ambientalització de festes i esdeveniments públics 

GRAU COMPLEXITAT Baix  
PRINCIPALS 
INSTRUMENTS 
VINCULATS 

EC2, EC1, EC4  POTENCIAL DE 
PREVENCIÓ BAIX  

OBJECTIUS 
  
  

 JUSTIFICACIÓ 
  • Disminuir la generació de residus en actes festius (municipals i 

organitzats per altres entitats o col·lectius). 

• Disminuir l'impacte ambiental dels esdeveniments.  

• Sensibilitzar a la ciutadania en matèria de prevenció i sostenibilitat en 

general. 

Durant les festes i esdeveniments públics, s'acostumen a generar gran quantitat de residus en un període de temps molt 
concret, arrel de la gran afluència de persones que sovint assisteixen a aquests actes, fet que comporta un sobreesforç del 
servei de recollida de residus i neteja municipals. Així doncs, a fi de disminuir l'impacte ambiental d'aquestes activitats, és 
necessari implantar mesures i organitzar els actes adoptant criteris ambientals, especialment pel que fa a la generació de 
residus. Alhora, l'ambientalització d'esdeveniments suposa una oportunitat per a sensibilitzar a la ciutadania, 
especialment en matèria de prevenció. 

AGENTS IMPLICATS          
CCBerguedà, Administracions locals, entitats i col·lectius. 

DESENVOLUPAMENT  
• Proporcionar a les administracions locals i entitats assessorament i recursos per fomentar la prevenció de residus en l’organització d’esdeveniments. 

• Elaboració d’una guia d’ambientalització  d’esdeveniments i actes festius.  

• Realització d'acords amb les empreses i/o entitats que venen begudes en els actes festius perquè utilitzin got retornable. Proporcionar suport a les administracions locals per a formalitzar aquests 

acords. 

• Fomentar l’ús de la vaixella reutilitzable. 

- Oferir un servei de lloguer de vaixella reutilitzable, o impulsar que les administracions locals engeguin un servei d’aquestes característiques.  

INDICADORS DE SEGUIMENT   INDICADORS DE RESULTATS 
• Número d’actes en els que s’ha aplicat mesures de prevenció. 

 

• Quantitat de residus estalviats (kg/acte). 

TEMPORALITAT Contínua 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 
ORIENTATIVA 

15.000 € (1r any) 
Inversió posterior 4000€ 

/any. 
 

ACCIONS 
RELACIONADES 

 
MOA2  FEA8  TRA17 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
Bones pràctiques ambientals en esdeveniments. Universitat Autònoma 
http://www.uab.cat/Document/496/159/bonesp_festes.pdf 
Les festes més sostenibles. Ajuntament de Barcelona 
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents-i-mes/document/4130/festessostenibles.pdf 

http://www.uab.cat/Document/496/159/bonesp_festes.pdf
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents-i-mes/document/4130/festessostenibles.pdf
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 L6. ACCIONS TRANSVERSALS TRA14. Creació d’un espai per a la reparació i reutilització d’objectes 

GRAU COMPLEXITAT Baix  
PRINCIPALS 
INSTRUMENTS 
VINCULATS 

EC2, EC4 POTENCIAL DE 
PREVENCIÓ 

BAIX  
 

OBJECTIUS 
  
  

 JUSTIFICACIÓ 
  • Afavorir l’estalvi de recursos i la reutilització de materials. 

• Proporcionar eines i coneixement a la ciutadania per allargar la vida dels 

productes. 

• Fomentar la preparació per a la reutilització d’objectes. 

• Promoció de l’intercanvi de productes entre particulars. 

  

  

Actualment són molts els productes els quals s’opta per rebutjar i adquirir-ne de nous en comptes de ser reparats i 

allargar-ne la seva vida útil. La cultura d’usar i llençar fa que molts béns, encara útils, es converteixin en residus, 

augmentant així la presència  d’objectes  aprofitables entre els residus municipals. 

La Diagnosi sobre la Reutilització (R) i Preparació per a la reutilització (PxR) a Catalunya mostra que a les deixalleries i en 

els espais destinats a PxR,  la R i la PxR tenen gran recorregut de millora; per això aquests equipaments han de jugar-hi un 

paper clau, per reduir la quantitat considerable de residus que, d’altra forma, probablement necessitarien un procés de 

reciclatge o un tractament finalista.  

 
AGENTS IMPLICATS          
CCBerguedà, ciutadania.  

DESENVOLUPAMENT  
• Creació d’un espai per a la PxR d’objectes en una nau industrial de Berga.  

• Campanya de difusió per tal de donar a conèixer el servei de reutilització, es pot difondre mitjançant la creació d’un espai web, vinculat a la web dels ens locals i a la pàgina web del Consell. 

• Realització periòdica de tallers de reparació d’objectes, a fi de promocionar l’espai i el servei que ofereix.   

INDICADORS DE SEGUIMENT   INDICADORS DE RESULTATS 
• Nombre mensual  d’objectes que es deriven a l’espai d’intercanvi. 

• Nombre mensual d’objectes que els usuaris enretiren de l’espai 

d’intercanvi. 

• Nombre mensual de visites a l’espai d’intercanvi. 

• Nombre anual d’objectes enretirats que retornen l’espai d’intercanvi 

(objectes d’una llarga vida útil, com ara llibres, mobles...). 

 

• Quantitat d’objectes aprofitats (número / kg/any). 

TEMPORALITAT Puntual periòdica 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 
ORIENTATIVA 

Cost espai: 60.000 euros 
Cost dos tallers anuals: 
1000 euros.  
 

ACCIONS 
RELACIONADES 

 
PCA7  FAA11 TRA15  TRA16 
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RECURSOS 
Guia per al desenvolupament d’activitats de reutilització i preparació per a la reutilització a les deixalleries i altres establiments públics de Catalunya. Agència de Residus de Catalunya. 
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/prevencio/Reutilitzacio/guia_deixalleries.pdf 
 
Campanya Millor que nou. Publicacions. Àrea metropolitana de Barcelona. 
http://www.millorquenou.cat/cat/reparat_publicacions 
 
Reuse network. United Kingdom. 
https://reuse-network.org.uk/ 
 
 
 

http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/prevencio/Reutilitzacio/guia_deixalleries.pdf
http://www.millorquenou.cat/cat/reparat_publicacions
https://reuse-network.org.uk/
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 L6. ACCIONS TRANSVERSALS TRA15. Promoció i impuls de mercats d’intercanvi de segona mà 

GRAU COMPLEXITAT Baix  
PRINCIPALS 
INSTRUMENTS 
VINCULATS 

EC4 POTENCIAL DE 
PREVENCIÓ BAIX  

OBJECTIUS 
  
  

 JUSTIFICACIÓ 
  

• Afavorir l’estalvi de recursos i la reutilització de materials. 

• Sensibilitzar en relació a l’impacte de la reutilització  en la reducció de la 

generació  de residus. 

• Promoció de l’intercanvi de productes entre particulars. 

  

 

 

Els mercats de segona mà són una oportunitat excel·lent per desfer-se d’objectes que ja no s’utilitzen i, al mateix temps, 

permetre que altres persones adquireixin a bon preu productes que encara estan en bon estat. 

Aquesta activitat pot ser organitzada per qualsevol entitat (autoritat local, empresa, escola, etc.).  El públic objectiu final 

està format pels participants del mercat que arribaran a conèixer quin és l’impacte de la reutilització en altres formes de 

consum i en la producció de residus, i seran conscients que aquestes bones pràctiques es poden aplicar també a altres 

àmbits de la vida quotidiana. Els mercats d’intercanvi esdevenen un instrument poderós per a fomentar la reutilització. A 

més dels avantatges ambientals, també aporta beneficis econòmics, ja que s’adquireixen nous productes sense despesa 

econòmica, i de socials, en crear una xarxa d’intercanvi que enforteix les relacions socials entre veïns i veïnes. 

 

 

 
AGENTS IMPLICATS          
CCBerguedà, Administració local, ciutadania, entitats. 

DESENVOLUPAMENT  
• Proporcionar suport en la organització i difusió dels mercats d’intercanvi que s’organitzin arreu de la comarca.  (Suport dirigit als Ajuntaments i entitats) 

• Desenvolupar acords per a l’organització de mercats d’intercanvi i de segona mà amb les associacions i entitats. 

• Foment dels mercats de segona mà i intercanvi a través de la pàgina web, xarxes socials, butlletins del Consell Comarcal, Ajuntaments i equipaments públics dels municipis.  

INDICADORS DE SEGUIMENT   INDICADORS DE RESULTATS 
• Nombre anual de mercats d’intercanvi efectuats. 

• Nombre de parades instal·lades per tipus de material. 

 

 

 

  

• Estimació (número i tipus o pes) d'objectes intercanviats (reutilitzats). 

 

 

 

TEMPORALITAT Contínua 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 
ORIENTATIVA 

300 euros/any  Difusió a 
càrrec del CCBerguedà. 

ACCIONS 
RELACIONADES 

 
PCA7  TRA14 TRA16 
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RECURSOS 
Guia per al desenvolupament d’activitats de reutilització i preparació per a la reutilització a les deixalleries i altres establiments públics de Catalunya. Agència de Residus de Catalunya. 
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/prevencio/Reutilitzacio/guia_deixalleries.pdf 
 
Campanya Millor que nou. Publicacions. Àrea metropolitana de Barcelona. 
http://www.millorquenou.cat/cat/reparat_publicacions 
 
Reuse network. United Kingdom. 
https://reuse-network.org.uk/ 
 
 
 

http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/prevencio/Reutilitzacio/guia_deixalleries.pdf
http://www.millorquenou.cat/cat/reparat_publicacions
https://reuse-network.org.uk/
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 L6. ACCIONS TRANSVERSALS TRA16. Promoció de xarxes o punts de lloguer de materials  

GRAU COMPLEXITAT Baix  
PRINCIPALS 
INSTRUMENTS 
VINCULATS 

EC1, O1 POTENCIAL DE 
PREVENCIÓ BAIX  

OBJECTIUS 
  
  

 JUSTIFICACIÓ 
  • Afavorir l’estalvi de recursos i la reutilització de materials. 

• Fomentar els hàbits i actituds  respecte  la compra i el consum 

responsables de béns i productes.  

• Promoció de l’intercanvi de productes entre particulars. 

  

 

 

La generació de residus està estretament lligada als hàbits de consum de la població.  L'increment de la diversitat de 

productes a disposició dels consumidors és un fet constatat, així com la utilització de materials d'un sol ús, o  l'adquisició 

de béns que no són de primera necessitat.  Per tant, és necessari fomentar uns hàbits de consum responsable i sostenible,  

promovent alhora la desmaterialització de la compra 

 

 AGENTS IMPLICATS          
CCBerguedà, ciutadania, entitats 

DESENVOLUPAMENT  
• Oferir un servei de lloguer d’objectes a i/o cessió de material a la ciutadania i entitats a l’espai de PxR previst  (Actuació TRA14). 

• Cessió gratuïta i/o amb un dipòsit tan a les entitats com a la ciutadania. Tipus de material: taules, cadires, eines diverses, tarimes, carpes. 

• Promoure la creació d’aquest servei als diferents  municipis de la comarca, i oferir assessorament als Ajuntaments. 

INDICADORS DE SEGUIMENT   INDICADORS DE RESULTATS 
• Nombre i tipus d’objectes en préstec. 

 

 

  

• Nombre anual de sol·licituds de material (entitats i ciutadania). 

 

 

 

 

TEMPORALITAT Contínua 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 
ORIENTATIVA 

5000€/1r any 
2000 €/anys posteriors. 

ACCIONS 
RELACIONADES 

 
PCA7  TRA14  TRA15  
 
 

RECURSOS 
 
Secretariat d’entitats. Ajuntament de Barcelona. 
http://www.secretariat.cat/prestec-de-material?month=7&year=2018 
 
 

http://www.secretariat.cat/prestec-de-material?month=7&year=2018
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 L6. ACCIONS TRANSVERSALS TRA17. Activitats formatives i participatives en l’àmbit de la prevenció 

GRAU COMPLEXITAT Baix  
PRINCIPALS 
INSTRUMENTS 
VINCULATS 

EC2, EC4 POTENCIAL DE 
PREVENCIÓ N.D. 

OBJECTIUS 
  
  

 JUSTIFICACIÓ 
  • Sensibilitzar la ciutadania vers la generació de residus i els seus 

impactes.  

• Sensibilitzar en relació a l’impacte de la reutilització  en la reducció de la 

generació  de residus. 

• Promoció de l’intercanvi de productes entre particulars. 

  

 

 

La Setmana Europea de la Prevenció de Residus neix d'un projecte de 3 anys que rep el suport del programa LIFE+ de la 

Comissió Europea. L'objectiu és organitzar durant una mateixa setmana i arreu d'Europa, accions de sensibilització sobre 

la prevenció de residus. 

 

 

AGENTS IMPLICATS          
CCBerguedà, Administració local, ciutadania, entitats. 

DESENVOLUPAMENT  
• Participació a la Setmana Europea de Prevenció de Residus.  

• Activitats diverses per a conscienciar la ciutadania vers els impactes de la generació de residus i la necessitat d’aplicar estratègies de prevenció (Ex. Organitzar visites obertes a la ciutadania al 
centre de tractament de residus, organització de tallers relatius a la prevenció de residus, etc.). 
 

INDICADORS DE SEGUIMENT   INDICADORS DE RESULTATS 
• Nombre anual de mercats d’intercanvi efectuats. 

• Nombre de parades instal·lades per tipus de material. 

 

 

 

  

• Estimació (número i tipus o pes) d'objectes intercanviats (reutilitzats). 

 

 

 
TEMPORALITAT Puntual periòdica 

VALORACIÓ 
ECONÒMICA 
ORIENTATIVA 

En funció de l’activitat. 
Import mínim: 500 €/any. 

ACCIONS 
RELACIONADES 

 
TRA18 
 
 

RECURSOS 
Web de l’Agència de Residus. Setmana Europea de la Prevenció de Residus. 
http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/prevencio/setmana_europea/com_participar/ 
 
Setmana Europea de la Prevenció de Residus. Com participar. Agència de Residus de Catalunya.  
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/prevencio/setmana_europea_prevencio_de_residus/com_participar/Info_-ewwr-_-aapp_2018.pdf 
 
Setmana Europea de la Prevenció de Residus. Inscripció.  Agència de Residus de Catalunya.  

http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/prevencio/setmana_europea/com_participar/
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/prevencio/setmana_europea_prevencio_de_residus/com_participar/Info_-ewwr-_-aapp_2018.pdf
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http://sdr.arc.cat/prevencio/GetLoginPrevencio.do#_ga=2.185298734.640350229.1533552917-1902107768.1498059360 
 
Catàleg de fitxes d’accions de prevenció. Agència de Residus de Catalunya. 
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/prevencio/setmana_europea_prevencio_de_residus/cataleg_accions_prevencio/Cataleg-Interactiu-Fitxes-EWWR.xlsx 
 
 

http://sdr.arc.cat/prevencio/GetLoginPrevencio.do#_ga=2.185298734.640350229.1533552917-1902107768.1498059360
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/prevencio/setmana_europea_prevencio_de_residus/cataleg_accions_prevencio/Cataleg-Interactiu-Fitxes-EWWR.xlsx
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 L6. ACCIONS TRANSVERSALS 
TRA18. Foment de bones pràctiques en matèria de prevenció a 

l’administració pública 

GRAU COMPLEXITAT Baix  
PRINCIPALS 
INSTRUMENTS 
VINCULATS 

EC2 POTENCIAL DE 
PREVENCIÓ N.D. 

OBJECTIUS 
  
  

 JUSTIFICACIÓ 
  • Sensibilitzar els treballadors de l’administració pública en matèria de 

prevenció de residus.   

• Promoure un canvi d’hàbits a l’administració que permeti reduir els 

residus generats. 

 

 

 

L’ambientalització de l’administració pública  és imprescindible per a seguir un model de coherència  i responsabilitat 

vers els reptes ambientals, i alhora contribueix a projectar uns hàbits responsables a tota la ciutadania.  

AGENTS IMPLICATS          
CCBerguedà, Administració local, ciutadania, entitats. 

DESENVOLUPAMENT  
• Realització d’una formació a als treballadors del CCBerguedà, relativa a l’ambientalització de l’administració pública i el foment de bones pràctiques en matèria de prevenció. Aquesta formació 

està estretament vinculada a altres actuacions adoptades PCA4, de desmaterialització de la informació, FEA7 relativa a l’elaboració d’un pla per a la reducció d’envasos d’ún sol ús a les 

dependències del CCBerguedà i la TRA11  referent a la compra pública ambientalment correcta. En el marc de la formació es presentarà als treballadors l’actualització de la guia de bones pràctiques 

en matèria de prevenció (actuació TRA11).  

• Convidar a la formació representants del personal administratiu dels Ajuntaments, a fi de fomentar la implementació de mesures de prevenció a la resta d’administraciós locals de la comarca. 

INDICADORS DE SEGUIMENT   INDICADORS DE RESULTATS 
• Nombre de treballadors assistents a la formació. 

• Nombre de respresentats d’altres municipis assistents. 

 

 

 

  

• Estimació de la quantitat de residus estalviats al CCBerguedà (kg/any) i tipologia de residu. 

 

TEMPORALITAT Puntual  VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

Cost formació: 800 € ACCIONS 
RELACIONADES 

 
PCA5  FEA8  TRA12 TRA17  
 
 

RECURSOS 
Guia de l’oficina verda. Ajuntament de Barcelona 
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/sites/default/files/guiaverda.pdf 
 

http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/sites/default/files/guiaverda.pdf
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 L6. ACCIONS TRANSVERSALS TRA19. Estudi previ per a la implantació del pagament per generació 

GRAU COMPLEXITAT Baix  
PRINCIPALS 
INSTRUMENTS 
VINCULATS 

O1, N2 POTENCIAL DE 
PREVENCIÓ Implantació a partir de 2020.  

OBJECTIUS 
  
  

 JUSTIFICACIÓ 
  • Implantar un sistema de pagament per generació que incentivi la 

prevenció de residus i la correcta separació en origen. 
• Determinar el procediment administratiu òptim per a la implantació de 

la taxa basada en el pagament per generació. 
• Redactar una nova ordenança fiscal que reflecteixi la nova estructura de 

la taxad’escombraries. 
 

 

 

La implantació d'instruments fiscals d'aquest tipus incentiven la prevenció de residus i la correcta separació en origen. 

D'altra banda,  un sistema de pagament per generació, desincentiva la fuga de tot aquell material de les famílies que no 

volen participar en la recollida selectiva porta a porta  i porten els residus a pobles veïns. 

AGENTS IMPLICATS          
CCBerguedà, Administració local, ciutadania, entitats 

DESENVOLUPAMENT  
• Estudi previ per la implantació del PxG i redacció de les ordenances fiscals als 12 municipis en els que al 2018 s’ha implantat la recollida selectiva porta a porta dels residus municipals. 

• Passos següents (no previstos en aquesta actuació concreta), a fi d’implantar el PxG  un cop finalitzat l’estudi previ: 

- Disseny i desenvolupament d'eines tecnològiques associades al sistema actual de recollida. 

- Campanya de comunicació dirigida a la ciutadania i als comerços per a informar del projectes de fiscalitat justa i del seu funcionament. 

 INDICADORS DE SEGUIMENT   INDICADORS DE RESULTATS 
• Increment en la participació al sistema de recollida porta a porta.  

• Generació de residus kg/hab/any (general i de les diferents fraccions). 

 

 

  

• Diferència entre la generació de residus prèvia al PxG i la generació de residus posterior (kg/hab/any). 

 

TEMPORALITAT Puntual VALORACIÓ 
ECONÒMICA 

30.000 € ACCIONS 
RELACIONADES 

 
MOA3 
 

RECURSOS 
Guia per a la implementació de sistemes de pagament per generació.  
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/lagencia/publicacions/prevencio/guia_pxg.pdf 
 
Presentació Nous sistemes de pagament per generació. L’experiència de Riudecanyes. Agència de Residus de Catalunya.  
https://es.slideshare.net/residuscat/nous-sistemes-de-pagament-per-generaci 
 

http://residus.gencat.cat/web/.content/home/lagencia/publicacions/prevencio/guia_pxg.pdf
https://es.slideshare.net/residuscat/nous-sistemes-de-pagament-per-generaci
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 L6. ACCIONS TRANSVERSALS 
TRA20. Implantació de mesures de prevenció en l’àmbit del PN del Cadí-

Moixeró 

GRAU COMPLEXITAT Baix  
PRINCIPALS 
INSTRUMENTS 
VINCULATS 

EC1 POTENCIAL DE 
PREVENCIÓ N.D. 

OBJECTIUS 
  
  

 JUSTIFICACIÓ 
  • Fomentar els hàbits i actituds  respecte  la compra i el consum 

responsables de béns i productes. 

 

 

 

El parc natural del Cadí-Moixeró rep aproximadament 430000 visitants anuals. Els residus generats pels visitants del parc 

consten bàsicament dels residus que es generen als  allotjaments integrats dins l’àmbit del parc, i els que els mateixos 

usuaris porten de fora del parc, embolcalls i ampolles de plàstic en la seva majoria. Tenint en compte la xifra de visitants 

anuals, el PN pot arribar a suposar un punt de generació de residus importatn en l’àmbit comarcal. Així doncs, és 

fonamental apostar per prevenir la generació d’aquests residus, donant a conèixer alternatives reutilitzables entre els 

usuaris idel parc, així com fomentar la  prevenció  de residus en les seves instal·lacions. 

 

 
AGENTS IMPLICATS          
CCBerguedà,  instal·lacions  del PN del Cadí –Moixeró. 

DESENVOLUPAMENT  
• Auditoria sobre la generació de residus a l’oficina del Parc Natural de Bagà. 

• Enquestes telefòniques als refugis, a fi de conèixer  els seus hàbits tan pel que fa a la generació, recollida i prevenció de residus. 

• Instal·lació de cartells informatius a fi de fomentar la prevenció de residus i hàbits de consum responsable entre els usuaris del parc natural. 

INDICADORS DE SEGUIMENT   INDICADORS DE RESULTATS 
• Nombre d’actuacions de prevenció realitzades. 

 

 

  

• kg/any residus generats en lesinstal·lacions del Parc Natural. 

 

 

 

 

TEMPORALITAT Puntual 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA 
ORIENTATIVA 

6574,82€ ACCIONS 
RELACIONADES 

FEA9, MOA1 
 


