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1. INTRODUCCIÓ 
El Pla Local de Gestió de Residus Municipal per al període 2022 – 2031 busca fomentar 

la correcta gestió, la prevenció i la reutilització dels residus municipals de Castelló. 

Com hem vist al llarg dels anys, la gestió de residus ha anat evolucionant cap a sistemes 

més eficients i en els quals es fomenta el reciclatge de forma correcta. Tant en cerca 

d'una millora ambiental com en cerca d'una correcta gestió dels materials de rebuig que 

genera cadascun dels habitants de la població, com en cerca d' una gestió més eficient 

dels recursos i econòmicament més viable. 

Les dades, fins a l'arribada de la situació actual, ens porten a veure un increment en la 

gestió dels residus de forma exponencial, ens estem encaminant cap a una societat 

consumista que cada vegada genera més residus davant les mateixes necessitats. En 

superar la crisi econòmica que va assolir la nostra societat, vam tornar al consumisme i 

la nostra forma de treballar i de viure ha fet que canviem cap a activitats que generen 

major quantitat de residus, la qual cosa ha provocar un augment d’açò de forma 

sistemàtica. Enfront d'aquest sistema consumista, els municipis estan plantejant 

estratègies i iniciatives que puguen millorar i convertir en més eficient la gestió dels 

residus. 

El Pla Local de Gestió de Residus actual pretén avançar en cerca dels objectius marcats 

per l'actual Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIRCV), mitjançant la 

correcta gestió dels residus, la prevenció i la millora de l'educació ambiental. 

En aquest Pla Local de Gestió de Residus es pretén integrar en un mateix document 4 

punts de treball, que són la prevenció, la reutilització, la reducció i la correcta gestió dels 

residus. 

El Pla actual es dissenya com una eina de planificació que busca aconseguir els 

objectius marcs pel PIRCV en els anys que es determinen per al pla, buscant, com hem 

comentat: 

 Millorar la prevenció enfront de l'actual creixent generació de residus 

 Fomentar la reutilització de residus 

 Educar per fomentar la reutilització 

 Gestionar de la millor forma i la més eficient tots els residus que es generen 
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2. PREVENCIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS 
Tal com comentarem en el punt següent, els objectius bàsics que es marquen en 

concepte de gestió de residus per la Unió Europea (Directiva 2008/98/CE) són: 

 Prevenir els residus 
 Promoure la reutilització  
 Promoure el reciclatge 
 Promoure la recuperació 

Tot això destinat a reduir l'impacte ambiental de la generació de residus. 

Per a aconseguir tots els objectius marcats per la Unió Europea i mitjançant les 

indicacions proposades en el PIRCV, a més d'altres mesures i eines, es contempla 

l'elaboració de plans locals de prevenció de residus municipals. 

Mitjançant els Plans Locals de Gestió de Residus busquem planificar i aplicar, en un 

termini marcat, uns objectius que ens permeten que cadascun dels agents implicats en 

la gestió de residus a nivell local participen de forma conjunta per aconseguir aquells 

objectius que es marquen per a la reducció i correcta gestió dels residus municipals. 

Tant la Directiva Europea com el PIRCV centren els seus objectius en la prevenció i el 

reciclat, per tant, es reforça el principi de jerarquia. Recolzant-se en aquesta jerarquia, 

la prevenció és la principal i millor opció per a la gestió dels residus, seguida de prop per 

la reutilització, el reciclat, la millor valorització possible i de la correcta eliminació dels 

residus. 

 

Figura 1. Piràmide jeràrquica per a la gestió de residus. 

Font: Elaboració pròpia 
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Es poden remarcar quatre accions que ens poden portar a aconseguir els objectius de 

prevenció buscats: 

 Accions a favor d'una producció eco-responsable 
 Accions a favor d'una compra responsable 
 Accions a favor d'un ús responsable dels productes 
 Accions per evitar que els residus, un cop generats, entren en els circuits de 

recollida 

Els plans locals de gestió de residus mitjançant l'ús de diferents eines tècniques, 

organitzatives, normatives, econòmiques, de comunicació, ambientals, de sostenibilitat, 

buscaran dirigir tots els objectius cap a la part alta de la jerarquia anterior, tenint com a 

prioritari arribar a la prevenció sempre tenint en compte aquelles opcions que 

proporcionen major sostenibilitat ambiental i econòmica. 

Per arribar als objectius marcats en el pla local s'hauran de coordinar les accions de tots 

els agents implicats en la generació i gestió de residus (per aconseguir que tots ells 

treballen en paral·lel) com poden ser ciutadans, grans productors, consumidors, 

empreses de gestió, administracions locals, consorci de residus, etc.  
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3. MARC NORMATIU I COMPETENCIAL 
Tal com s'ha comentat anteriorment, el Pla Local de Residus es basarà en els objectius, 

dades i marc normatiu i competencial indicats en el PIRCV. D'aquesta manera i atès que 

el PIRCV també es basa en cert marc competencial, el nostre Pla Local es recolzarà 

tant en les directives europees, estatals i comunitàries marcades pel PIRCV com en 

aquelles directives locals, en cas que n'hi hagi algunes que afecten el nostre Pla Local. 

El Sisè Programa d'Acció Comunitari en Matèria de Medi Ambient que va ser establert 

per la Decisió nº1600/2002/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de juliol de 

2002 va confirmar que la prevenció ha de ser prioritària en la gestió de residus per tal 

d'assolir una reducció global significativa del volum de residus generats i establint els 

objectius que s'havien de seguir. 

La nova Directiva 2008/98/CE, recull com a prioritat la necessitat de dotar-se 

d'instruments de planificació. 

Tal com veiem descrit en el PIRCV, la nova Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i 

sòls contaminats, que deroga la Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Residus, i incorpora al 

nostre ordenament jurídic intern la Directiva 2008/98/CE, del Parlament Europeu i del 

Consell, de 19 de novembre de 2008, sobre els residus, ve a reiterar la necessitat 

d'establir plans de gestió de residus, incloent-se entre les competències de les 

Comunitats Autònomes en el seu article 12 la d'elaborar plans autonòmics de gestió de 

residus. 

La competència per a la coordinació mitjançant els diferents plans autonòmics de 

residus previstos, de totes aquelles actuacions que es desenvolupen en matèria de 

gestió de residus en la C. Valenciana, són competència de la Generalitat tal com queda 

establert en l'article 8 de la Llei 10/2000, del 12 de desembre. 

Tal com se'ns indica en aquest document el PIRCV en la seua elaboració i tramitació, a 

més de la normativa bàsica que regula la producció i gestió de residus en els diferents 

àmbits territorials, també s'ha considerat tota la normativa existent que de manera 

directa o indirecta regula la producció i/o la gestió dels residus, incloent: 

 La normativa específica per a determinats residus en funció de les seves 

característiques, com per exemple la normativa associada a la gestió o producció 

de residus perillosos configurada bàsicament pel Reial Decret 833/1988, de 20 

de juliol, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 20/1986, 

Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos, modificat pel Reial Decret 952/1997, de 

20 de juny.  
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 Totes aquelles normes de caràcter sectorial específiques per a determinades 

tipologies de residus en funció dels seus orígens, com el Decret 240/1994, de 22 

de novembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament Regulador 

de la Gestió dels Residus Sanitaris, el Reial Decret 1383/2002, de 20 de 

desembre, sobre gestió de vehicles al final de la seua vida útil o el Reial Decret 

9/2005,  de 14 de gener, pel qual s'estableix la relació d'activitats potencialment 

contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls 

contaminats. 

 També ha estat contemplada la normativa que regula específicament 

determinades operacions de tractament, com el Decret 200/2004, d'1 d'octubre, 

del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la utilització de residus inerts 

adequats en obres de restauració, condicionament i rebliment, o amb fins de 

construcció, el Reial Decret 653/2003, de 30 de maig, sobre incineració de 

residus i el Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula 

l'eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador. 

 S'han considerat al seu torn totes aquelles normes que promouen un enfocament 

integrat del control de la contaminació de determinades activitats especialment 

contaminants enfront del tradicional enfocament sectorial. De forma especial es 

consideren la Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i 

Qualitat Ambiental i el Decret 127/2006, de 15 de setembre, del Consell, pel qual 

es desenvolupa l'esmentada Llei. 

Per últim, però com a base més important i tal com estem comentant anteriorment, les 

nostres principals bases seran: 

 DECRET 81/2013, de 21 de juny, del Consell, d'aprovació definitiva del Pla 
Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIRCV). [2013/6658]  

 DECRET 55/2019, de 5 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova la revisió del 
Pla integral de residus de la Comunitat Valenciana. [2019/4208]  
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4. CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DEL MUNICIPI EN 
RELACIÓ A LA GESTIÓ DE RESIDUS 

4.1 Característiques geogràfiques i demogràfiques 
Castelló és un municipi de la província de València dins de la comarca de la Ribera 

Alta.  Aquest municipi està dins del Consorci de Residus de la Ribera - Valldigna (CRIV), 

que proporciona el servei de recollida del municipi. 

Se situa a la confluència dels rius Xúquer i Albaida. El relleu és totalment pla amb tan 

sols alguns turons a la part meridional: destaquen les alçades del port de Càrcer (Serreta 

d'Uchera), i la Muntanya del Castell (el Castellet), que corona les restes de l'antic castell 

que va donar nom al poble, una fortalesa que es troba avançada respecte el castell de 

Xàtiva. La resta del terme es manté a una altitud mitjana d'entre 30 m i 40 m sobre el 

nivell del mar, cobert per sediments pleistocens i holocens procedents dels tragí dels 

rius Xúquer i Albaida. 

El clima és de tipus mediterrani, caracteritzat per hiverns trempats i plujosos, estius secs 

i calorosos, així com tardors i primaveres variables, tant en temperatures com en 

precipitacions. 

El terme municipal de Castelló limita amb les següents localitats: Alberic, Beneixida, 

Carcaixent, Gavarda, Manuel, la Pobla Llarga, Sant Joan de l'Ènova, Senyera, Xàtiva i 

La Llosa de Ranes. 

  
Figura 2. Localització de Castelló dins de la comarca de la Ribera Alta. 

Font: Institut Cartogràfic de la Comunitat Valenciana. 
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Des de València s'accedeix a la localitat a través de l'autovia A-7 per a enllaçar amb la 

carretera convencional CV-560 o l'antiga VP-1038. També es pot accedir a la localitat a 

través de la línia 1 de Metro València, en l'estació homònima, sent aquesta l'última de la 

seua línia. 

El municipi compta amb una superfície de 20,3 km2 i amb una densitat de població de 

355,12 hab/km2, amb una població a 1 de gener 2020 de 7.054 habitants. 

CASTELLÓ 

 

Figura 3. Evolució de la població de Castelló. 

Fuente: Portal Estadístic de la Generalitat Vanenciana. 

Es pot apreciar en el gràfic que la població al municipi va patir un augment de 2008 a 

2009. No obstant això, des de 2009 la població ha patit un descens continu fins a l'any 

2019, passant de 7.748 a 7.049 habitants. L'any en què hi ha hagut menys cens ha estat 

2019, mentre que els anys amb un pic de població van ser 2008, 2009 i 2010.  El 2020 

la població ha patit un lleuger augment sent de 7.054 habitants. 
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4.2 Característiques socioeconòmiques 
Es procedeix a analitzar les característiques socioeconòmiques del municipi. 

CASTELLÓ 

 

Figura 4. Empreses inscrites a la Seguretat Social en Castelló. 

Fuente: Portal Estadístic de la Generalitat Vanenciana. 

Com es pot apreciar en la gràfica,  l'activitat econòmica predominant a Castelló sobre la 

resta és la dels serveis. 

A més, l'agricultura també és d'importància i posseeix tota la superfície cultivada de 

regadiu, que es regeix per mitjà d'un reg motoritzat i a degoteig a la muntanya, dins d'ella 

trobem taronges i hortalisses. La ramaderia ha desaparegut amb els anys. 

El sector industrial compta amb fàbriques de conserves alimentàries i magatzems de 

comercialització i exportació de taronja, així com algunes altres activitats menors. 

Recentment s'ha creat el parc empresarial "El Pla II", amb una superfície de 293.260 m² 

distribuïts en 120 parcel·les (SEPES). 

També hi ha empreses de logística, construcció i il·luminació que s'han instal·lat allà. 

4.3 Tipologia edificatòria 
Per a l'anàlisi del tipus d'edificis o construccions i de la seva distribució s'ha utilitzat la 

informació recollida en el Cadastre oficial. A continuació, mostrem els plànols en els 

quals veiem representats la distribució del tipus de construcció del municipi.  
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A continuació es mostrarà el nombre de parcel·les i d'habitatges d'ús residencial que hi 

ha al municipi: 

Taula 1. Nombre de parcel·les i habitatges que hi ha d'ús residencial al municipi. 

CASTELLÓ 
Habitatges Nº de parcel·les % Nº d'habitatges % 

1 Habitatge 1745 80,97% 1622 49,17% 

Entre 2 i 5 331 15,36% 836 25,34% 

Entre 6 i 10 62 2,88% 470 14,25% 

Més de 10 17 0,79% 371 11,25% 

Total 2155 100% 3299 100% 
Font: Elaboració pròpia a partir del Cadastre. 

Com es pot apreciar en la taula, la major part de parcel·les del municipi estan ocupats 

per habitatges unifamiliars que suposen un 80,97% on els habitatges representen un 

49,17% dels habitatges del municipi.  El percentatge de parcel·les entre 2 a 5 habitatges 

suposa un 15,36% que suposen el 25,34% d'habitatges total.  En menor mesura, les 

parcel·les d'entre 6 i 10 habitatges suposen un 2,88% del total el 14,25% del nombre 

d'habitatges totals en el municipi. Les finques de més de 10 habitatges suposen un 

0,79% del total i un 11,25% dels habitatges del municipi. 

S'han tingut en compte els habitatges fora del nucli urbà i del voltant del nucli municipal. 

S'observa que aquests habitatges són una quantitat considerable, i encara que estan 

dispersats per tot el terme municipal no seran un problema a l'hora d'implantar cap dels 

sistemes de recollida. 

Ja que, en qualsevol dels casos, s'hauria de col·locar una àrea d'aportació específica 

per als habitants d'aquests habitatges, sempre estant aquestes controlades per 

accessos identificats en els quals es limitarà l'accés per a aquells que ho sol·liciten. 

Com a conclusió es pot extreure que hi ha una tipologia edificatòria variada al 
municipi, on predominen les parcel·les d' un habitatge. A l'hora d'implantar un 
sistema de recollida o un altre aquest no ha de ser un condicionant, ja que la 
densitat de població en el casc urbà del municipi no és elevada. 

Per tant, en definir un sistema de recollida bé siga per contenidors bé siga porta 
a porta caldrà veure com adaptar-nos a certes zones urbanes, tot i que no ha de 
ser un problema, simplement hauríem de realitzar estudis específics de les zones 
en les quals existeixen edificis amb major nombre d'habitatges, els quals es 
troben principalment a les zones exteriors.  
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I tenir en compte tant els disseminats com els diferents nuclis de població 
repartits pel terme municipal. 

4.4 Tipologia viària 
A l’hora d'implantar un sistema de recollida de residus adequat per a Castelló també 

s'ha de tindre en compte la necessitat d'analitzar quina és la tipologia viària d'aquest. 

Això comporta veure com es distribueixen principalment les xarxes viàries del municipi, 

del casc urbà i de les seves urbanitzacions o disseminats, tant la seva distribució com 

l'amplada i la facilitat que poden oferir els carrers tant per a la col·locació de contenidors 

o poals al llarg de la xarxa viària, com la facilitat o dificultat d'aquestes per circular per 

elles amb els vehicles necessaris per realitzar la recol·lecció dels residus. 

Per realitzar l'estudi de la tipologia viària, hem utilitzat la tecnologia GIS, mitjançant la 

representació cartogràfica representarem (a partir de la línia central dels carrers) un 

ample de via de 6 metres, la qual cosa seria suficient perquè els camions circularen amb 

total normalitat, sempre tenint en compte que als carrers es poden trobar cotxes 

aparcats i pensant que existeixen voreres que també redueixen la capacitat de 

circulació. 

Amb això, es poden veure els carrers en els quals els camions circularan amb més 

facilitat o aquells en les quals els resultarà bé difícil o impossible, tant circular com 

realitzar els girs necessaris per seguir amb la seva ruta habitual. 
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Com es pot veure en el plànol de distribució del casc urbà de Castelló, este té una 

estructura un tant irregular igual que la distribució dels seus carrers. 

S'aprecien certes vies principals més llargues al sud del casc, discorrent de nord a sud. 

La resta dels carrers tenen una longitud menor i corresponen a unions entre les de major 

longitud ja descrites, anant d'est a oest. La distribució de les illes però és prou irregular 

on gran part dels carrers no són paral·lels ni perpendiculars entre si, formant illes 

irregulars. 

S'ha de tenir en compte a l'hora de fer l'estudi què, al nucli antic del municipi, els 
carrers són estrets. De manera que els camions amb gran capacitat i grandària, com 

poden ser els de càrrega lateral o els vehicles bicompartimentats, no poden circular amb 

holgura o facilitat en aquesta zona. 

En els plànols es representen els carrers amb un ample de 6 metres, per comprovar 

quins d'ells oferirien una circulació fluida dels vehicles necessaris per a la recollida dels 

residus. D'aquesta manera, de forma visual es poden detectar quines serien les zones 

que facilitarien la feina o fins i tot si farien impossible, per exemple, la implantació de la 

recollida porta a porta. 

Com es pot apreciar hi ha moltes zones en les què els carrers són totalment visibles i la 

seua amplada seria la correcta per poder treballar de forma fluida, en canvi en algunes 

de les zones, principalment les de la zona centre o casc antic, els carrers són més 

estrets. 

En algunes ocasions el mal aparcament realitzat de vehicles pot dificultar el treball 

d'accés i circulació dels camions, en cas de tractar-se de carrers estrets. 
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Taula 2. Tipologia edificatòria i viària del nucli urbà de Castelló. 

CASTELLÓ 
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Rda. De Montolivet 

 

C. Diputació 
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Rda. de Montolivet 

 

C. Síndic Casanova 

 

Ronda Soler i Estruch 

 

C. la Via 

 

C. de Carles Carbonell 

 

C. Sants de la Pedra 
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C. Major 

 

C. del Pla 

 

C. Pérez Cabello 

 

Pl. Ajuntament 

 

C. de la Pilota 

 

C. de Carles Carbonell 

 

Font: Elaboració pròpia. 
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4.5 Grans productors 
Les activitats econòmiques del municipi tenen una gran importància en el 

dimensionament del nou servei, ja que aquestes produeixen quantitats importants de 

residus. En la següent taula, S'identifica el nombre d'empreses en 2019 i 2020, depenent 

del tipus d'activitat empresarial: 

Taula 3. Nombre d’empreses depenent del tipus d’activitat empresarial al municipi. 
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2019 31 72 195 7 7 20 35 21 47 137 

2020 30 72 199 10 7 19 37 18 48 139 

Font: Institut Nacional d'Estadística (INE) 

Es pot observar que es tracta d'un municipi amb gran varietat d'activitats econòmiques, 

destacant el sector comercial, transport i hostaleria, i el sector serveis, com a 

predominants de l'economia local, amb un elevat nombre d'empreses d'aquests tipus 

per a la mida del municipi. El sector amb major nombre d'empreses és el sector de 

comerç, transport i hostaleria, seguit pel de serveis. També s'aprecia una marcada 

incidència de la construcció al municipi, seguida per la indústria. 

 

4.6 Distància a la planta de tractament 
La distància a les plantes finals a les quals cal transportar cada tipus de residus és un 

factor determinant per dimensionar el servei de recollida de residus. 

En la següent taula es mostra la distància a recórrer a cada centre de tractament i 

l'entitat que presta el servei de recollida i transport de la fracció corresponent en 

l'actualitat. 
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Taula 4. Distància de les entitats de tractament que presta el servei de recollida i transport de les diferents 
fraccions. 

Tipus de 
Residu Planta Localització Distància Temps Empresa de 

recollida 

Envasos Planta de 
Valorització 

Alzira 
(València) 12,9 km 17 min CESPA S.A. 

Paper i 
Cartró 

Planta de 
Valorització 

Alzira 
(València) 12,9 km 17 min CESPA S.A. 

Resta 
Complex de 

Valorització de 
Guadassuar 

Guadassuar 
(València) 17,9 km 17 min Rafael Sánchez 

S.L. 

Voluminosos Ecoparc 
Ecoparc Fix o 
Indicacions 

consorci 
Terme 

Municipal 2 min Consorci Ribera i 
Valldigna (V4) 

Vidre 
Planta de 
tractament 
d'Ecovidrio 

Caudete 
(Albacete) 62,7 km 46 min Ecovidrio 

Font: Elaboració pròpia. 
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5. DIAGNÒSTIC DE LA GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS 
5.1 Generació i composició dels residus 

5.1.1 Evolució de la generació de residus municipals 
Per a la realització de l'anàlisi de la generació dels residus de Castelló s'ha comptat 

amb les dades de recollida de totes les fraccions des del 2018 al 2021. 

Per començar l'anàlisi, s'ha de tenir en compte el tipus de recollida de residus actual que 

es realitza en els diferents municipis, el qual porta mantenint-se en els darrers anys.  

Des d' un principi cal tenir clar la manera de nomenar cadascuna de les fraccions per 

evitar que existeixen mal entesos o mal interpretar les dades. 

Les fraccions sobre les quals es realitzarà l'anàlisi en el present estudi són les següents: 

 Fracció Selectiva: 
• Paper i Cartró: Fracció reciclable que forma part del paper i cartró recollit 

selectivament. 

• Envasos: Fracció reciclable que forma part dels envasos recollits 

selectivament. 

• Vidre: Fracció reciclable que forma part del vidre i vidre recollits 

selectivament. 

 Fracció Tot en Un: Residus domèstics i comercials no recollits selectivament, 

és a dir, barreja sense separació (en l'actualitat la fracció tot en un es dividirà en 

2 fraccions, la fracció orgànica i la fracció resta) 

• Fracció Orgànica: Residus Biodegradables recollits de forma separada. 

• Fracció Resta: Tots aquells residus separats selectivament que no formen 

part de les altres 4 fraccions (paper i cartró, envasos, vidre i fracció orgànica) 

Amb totes les dades recopilades es procedeix a realitzar un estudi de com ha anat 

evolucionant la quantitat de residus recollits de cadascuna de la fracció tot en un, la 

fracció paper i cartró, la fracció envasos lleugers i la fracció vidre. 

A més, s'incorporaran comentaris i conclusions sobre què es pot extreure en funció de 

les dades recopilades i com aquestes pofrn facilitar o dificultar la implantació d'un nou 

servei de recollida que busque millorar el reciclatge i arribar a aconseguir els objectius 

buscats quant a aquest es refereix. 
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FRACCIÓ TOT EN UN 

Es mostra l'evolució de les dades de recollida de la fracció Tot en Un de Castelló al llarg 

dels anys: 

Taula 5. Dades de recollida "Fracció Tot en Un" al llarg dels anys. 

 Any 
 2018 2019 2020 2021 

Nombre d'habitants 7095 7049 7054 6996 

Tones generades a l'any (Tn) 2402,52 2360,28 2446,78 2432,04 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Portal Estadístic de la Comunitat Valenciana i el Consorci de 

Ribera i Valldigna. 

 

Taula 6. Variació de tones de recollida “Fracció Tot en Un” respecte l’any anterior. 

 Any 
 2018 2019 2020 2021 

Tones generades a l'any (Tn) 2402,52 2360,28 2446,78 2432,04 
Variació de tones respecte a l'any 

anterior (Tn) 158,90 42,24 86,50 -14,74 

Percentatge de variació de tones 
respecte a l'any anterior (%) -6,20 -1,76 3,54 -0,60 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Consorci de Ribera i Valldigna. 

 

Taula 7. Dades de recollida “Fracció Tot en Un” mensuals cada any. 
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2019 211,04 180,02 203,90 194,28 200,70 205,72 199,60 205,00 200,30 198,84 194,10 209,02 

2020 206,58 189,08 201,34 195,82 217,96 198,98 212,70 211,00 203,94 199,58 199,68 210,12 

2021 208,24 191,90 208,94 198,68 210,78 200,98 202,78 199,82 205,48 196,98 192,48 214,98 

Font: Consorci de Ribera i Valldigna. 
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Figura 5. Gràfica de l’evolució de la recollida de “Fracció Tot en Un” al llarg dels anys. 

Font: Consorci de Ribera i Valldigna. 

El 2017 es van recollir un total de 2.564,42 tones i des d'aleshores no s'ha tornat a 

recollir tal quantitat els anys següents, com es pot veure a la taula 5. Es pot observar 

que en l'any 2020 es recull més quantitat al municipi que els anys anteriors. 

Analitzant la generació de residus del municipi, es pot observar que hi ha una pujada 

important al gener, maig i desembre, el mes amb menor generació és febrer en els 3 

anys mostrats. 
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FRACCIÓ PAPER CARTRÓ 

L'evolució de les dades de recollida de la fracció Paper i Cartró a Castelló al llarg dels 

anys: 

Taula 8. Recollida de dades “Paper i Cartró” al llarg dels anys. 

 Any 
 2018 2019 2020 2021 

Nombre d'habitants 7095 7049 7054 6996 

Tones generades a l'any (Tn) 41,32 58,27 58,30 43,25 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades aportades per l'Ajuntament de Castelló. 

 

Taula 9. Variació de tones de recollida "Paper i Cartró" respecte a l'any anterior. 

 Any 
 2018 2019 2020 2021 

Tones generades a l'any (Tn) 41,32 58,27 58,30 43,25 

Variació de tones respecte a l'any 
anterior (Tn) -2,25 16,94 0,04 -15,05 

Percentatge de variació de tones 
respecte a l'any anterior (%) -5,16 41,00 0,06 -25,82 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades aportades per l'Ajuntament de Castelló. 

 

Taula 10. Dades de recollida "Paper i Cartró" mensuals de cada any. 

TONES FRACCIÓ PAPER I CARTRÓ MES A MES 
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2019 6,162 2,488 4,281 5,263 4,656 5,345 5,55 4,031 4,485 5,348 4,077 6,58 

2020 4,968 4,64 4,848 6,663 5,128 4,938 3,275 3,129 7,06 3,898 4,331 5,423 

2021 1,264 3,477 4,001 5,037 4,397 4,3 4,325 1,955 4,802 4,064 3,996 1,631 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades aportades per l'Ajuntament de Castelló. 
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Figura 6. Gràfica de l'Evolució de la recollida de "Paper i Cartró" al llarg dels anys. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades aportades per l'Ajuntament de Castelló. 

Es pot veure que els anys 2019 i 2020 han estat els de major generació amb 

aproximadament 58 tones recollides, però el 2021 baixen fins a les 43,25 tones, pot ser 

proporcional a la disminució de la població al municipi d'un any a  l'altre. 

La recollida de paper i cartró presenta una distribució un tant irregular al llarg dels anys 

mostrats. Es pot apreciar el 2019 el pic de generació es produeix al gener i desembre, 

el 2020 el mes amb més generació és setembre i el 2021 els pics es produeixen a l'abril 

i setembre. Mentre que els mesos més baixos en 2019 és al febrer, el 2020 agost i 2021 

al gener i desembre. 
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FRACCIÓ ENVASOS 

L'evolució de les dades en la fracció d'Envasos al municipi al llarg dels anys quedaria 

de la següent manera: 

Taula 11. Dades de recollida "Envasos" al llarg dels anys. 

 Any 
 2018 2019 2020 2021 

Nombre d'habitants 7095 7049 7054 6996 
Tones generades a l'any (Tn) 46,44 68,54 84,78 65,694 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades aportades per l'Ajuntament de Castelló. 

 

Taula 12. Variació de tones de recollida "Envasos" respecte a l'any anterior. 

 Any 
 2018 2019 2020 2021 

Tones generades a l'any (Tn) 7095 7049 7054 6996 

Variació de tones 
respecte a l'any anterior (Tn) 6,74 22,10 16,24 -19,09 

Percentatge de variació de tones 
respecte a l'any anterior (%) 16,99 47,58 23,70 -22,51 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades aportades per l'Ajuntament de Castelló 

 

Taula 13.  Dades de recollida "Envasos" mensuals de cada any. 

TONES FRACCIÓ ENVASOS MES A MES 
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2019 5,7 5,17 5,256 6,456 5,81 6,48 7,766 3,54 6,01 5,972 5,419 4,959 

2020 7,57 5,66 6,415 7,525 7,442 7,6 7,706 6,684 7,713 5,997 6,749 7,72 

2021 2,083 5,106 5,718 5,892 5,739 6,593 4,917 6,421 5,771 5,697 5,592 6,165 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades aportades per l'Ajuntament de Castelló. 
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Figura 7. Gràfica de l'Evolució de la recollida "Envasos" al llarg dels anys. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades aportades per l'Ajuntament de Castelló. 

Si s'observen les dades, es pot apreciar que hi ha un increment de la recollida de residus 

en aquesta fracció del 2017 al 2020, però, el 2021, la recollida de les quantitats 

d'aquesta fracció descendeix en un 22,51% en comparació al 2020. 

Pel que fa a la fracció d'envasos lleugers, també presenta una distribució irregular al 

llarg dels anys mostrats. El mes de major generació en 2019 és juliol, que contrasta amb 

el mes de menor generació que és agost. El 2020 la distribució de les quantitats 

recollides al llarg dels mesos és més regular mostrant els períodes pic en els mesos de 

gener, setembre i desembre, els mesos de menor generació aquest any són febrer i 

octubre. Quant al 2021, el mes amb major quantitat recollida és juny i el que menys 

gener. 
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FRACCIÓ VIDRE 

L'evolució de les dades en la fracció de vidre al municipi al llarg dels anys quedaria de 

la següent manera: 

Taula 14. Dades recollida de "Vidre" al llarg dels anys. 

 Any 
 2018 2019 2020 2021 

Nombre d'habitants 7095 7049 7054 6996 

Tones generades a l'any (Tn) 119,67 132,71 120,88 114,76 
Font: Ecovidrio. 

 

Taula 15. Variació de tones de recollida "Vidre" respecte a l'any anterior. 

 Any 
 2018 2019 2020 2021 

Tones generades a l'any (Tn) 119,67 132,71 120,88 114,76 
Variació de tones  

respecte a l'any anterior (Tn) 2,47 13,04 -11,83 -6,12 

Percentatge de variació de tones 
respecte a l'any anterior (%) 2,11 10,90 -8,91 -5,06 

Font: Ecovidrio. 

Es pot observar un augment de les quantitats recollides de vidre del 2017 al 2019, no 

obstant això, el 2020 les quantitats disminueixen respecte al 2019 en un 8,91%, i el 2021 

segueix disminuint respecte a l'any anterior. Això es pot deure a la influència de la 

paralització dels grans productors del municipi durant l'esclat de la pandèmia per la 

Covid19. 

 

5.1.2 Composició dels residus (Bossa Tipus) 
Per poder realitzar tots els càlculs següents cal tenir en compte quina quantitat de 

residus de cada tipus que trobem a la bossa tipus que cada ciutadà diposita al contenidor 

de la "fracció tot un". 

La composició de la bossa tipus és un indicador que fa referència a la composició dels 

residus que generen tots els ciutadans en els seus habitatges, així com els residus 

comercials assimilables a municipals. 
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Per al càlcul de la composició de la bossa tipus s'ha tingut en compte l'exposat al 
Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana, tal com indiquem a 
continuació. 

En el PIRCV s' indica el següent: 

"De la totalitat de residus urbans que es poden generar a diari a les llars particulars, 

anem a centrar-nos en els més representatius i en els quals mereixen una anàlisi 

detallada de la seva composició i generació. Aquests residus a què es fa referència són 

els següents: residus en massa, comunament anomenats "bossa gris" i residus 

d'envasos lleugers, comunament coneguts com a "bossa groga", que no inclou els 

envasos de vidre ni els de paper-cartró. En el document públic de l'Inventari de Residus 

de la Comunitat Valenciana es va dur a terme un estudi de caracterització de la "bossa 

gris" i de la "bossa groga" de diferents municipis de la Comunitat Valenciana". 

En aquest cas al que el PIRCV denomina "bossa gris" s'anomenarà "borsa tot en un" ja 

que al llarg de tot el document s'ha referit així a aquesta fracció. Per tant, per a això 

s'han realitzat els càlculs següents (mesurats en pes): 

 

Figura 8. Composició de la borsa “Tot en un". 

Font: Elaboració pròpia a partir del PIRCV. 

En aquest cas s'entén com a resta allò que obtenim en separar de la bossa de "Tot en 

un" la fracció envasos lleugers i la fracció orgànica. 

RESTA 30%

ENVASOS 29%

ORGÀNIC 41%

COMPOSICIÓ MITJANA DE LA BOSSA "TOT EN UN"
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Figura 9. Composició de la fracció envases de la bossa “Tot en un”. 

Font: Elaboració pròpia a partir del PIRCV. 

 

 

Figura 10. Composició de la fracció resta de la bossa “Tot en Un”. 

Font: Elaboració pròpia a partir del PIRCV. 

Amb tot això, s'obté que el percentatge de cada fracció a la bossa "Tot en un" 
quedant de la següent forma: 

Envasos 41%

Metalls Fèrrics 11%
Metalls no Fèrrics 2%

Vidre 19%

Brik 5%

Paper i Cartró 
22%

COMPOSICIÓ DE LA FRACCIÓ ENVASOS DE LA 
BOSSA "TOT EN UN"

P i C 42%

Envasos 9%

Metalls Fèrrics 4%Metalls No Fèrrics 1%

Vidre 1%

Terra i Cendra 
11%

Textils 14%

Fusta 3%

Altres 15%

COMPOSCIÓ DE LA FRACCIÓ RESTA DE LA BOSSA 
"TOT EN UN"
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Figura 11. Percentatge de residus en la bossa “Tot en Un”. 

Font: Elaboració pròpia a partir del PIRCV. 

 

5.2 Determinació i anàlisi dels processos de generació 
El coneixement sobre la generació de residus de cada productor o cada tipus de 

productor ens pot aportar informació rellevant sobre quina seria la producció i quin tipus 

de gestió de residus necessitaria cadascun d'ells, la qual cosa ens portarà a plantejar i 

realitzar una millor actuació quant a la recollida i gestió d'aquests residus. 

Per a això, s'analitzaran quins són els fluxos i els processos de generació de residus 

que es presenten a Castelló. En el punt anterior ja s'han analitzat les tones que es 

produeixen  a Castelló, per tant, en aquest punt es procedeix a analitzar quins són els 

processos de generació de residus més destacats. 

Es poden diferenciar quatre tipus de generadors en les recollides: 

 Ciutadania 

 Activitats econòmiques 

 Administracions públiques 

 Esdeveniments i actes públics 

Orgànic 41,00%

Envasos 19,81%

Paper i Cartró 
18,98%

Vidre 6%
Resta 14,40%

PERCENTATGE DE RESIDUS EN LA BORSA 
"TOT EN UN"
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Figura 12. Procés de generació de residus. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

5.2.1 Ciutadania / domicilis 
Com s'ha vist en l'apartat anterior "5.1.2 Composició dels residus municipals (Borsa 
Tipus)", per a l'elaboració d'aquests càlculs s'han tingut en compte les dades de les 

recollides municipals, en el que s'inclouen les dades tant de residus domiciliaris, com 

els comercials i industrials. 

5.2.2 Activitats econòmiques 
En el punt anterior, "4.5. Grans Productors", s'ha aportat una llista de quines són les 

activitats econòmiques de Castelló. En el punt actual es mostra de forma gràfica quina 

és la distribució del percentatge de grans productors. 
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Taula 16. Composició de les activitats econòmiques dels grans productors al municipi. 

 2019 2020 
ACTIVITAT ECONÒMICA Quantitat Percentatge Quantitat Percentatge 
Indústria 31 5,4% 30 5,2% 

Construcció  72 12,6% 72 12,4% 

Comerç, transport i hostaleria 195 34,1% 199 34,4% 

Informació i comunicacions 7 1,2% 10 1,7% 

Activitat financera i assegurances 7 1,2% 7 1,2% 

Activitat immobiliària 20 3,5% 19 3,3% 

Activitat professional i tècnica 35 6,1% 37 6,4% 

Educació, sanitat i serveis socials 21 3,7% 18 3,1% 

Altres serveis personals 47 8,2% 48 8,3% 

Serveis 137 24,0% 139 24,0% 

TOTAL 572 100% 579 100% 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) 

 

 

Figura 13. Composició del percentatge de les activitats econòmiques dels grans productors al municipi en 
2019. 

Font: Elaboració pròpia a partir de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) 
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Figura 14. Composició del percentatge de les activitats econòmiques dels grans productors al municipi en 
2020. 

Font: Elaboració pròpia a partir de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) 

En trets generals, l'activitat econòmica general del municipi del 2019 al 2020 s'ha 

mantingut estable, tan sols creixent en 7 empreses més respecte a l'any anterior. Això 

es pot deure al mínim canvi de població d'un any a un altre. 

Es pot apreciar que el sector del comerç, transport i hostaleria i el sector serveis 

predominen l'activitat econòmica del municipi, suposant més de la meitat de l'activitat 

econòmica de forma conjunta, i gairebé la meitat tan sols el primer d'ells. 

L'activitat constructiva suposa també una important activitat dins del municipi, suposant 

el 12,6% sobre el total d'empreses. 

 

5.2.3 Equipaments públics 
En el punt actual s'exposaran els equipaments públics que es poden trobar a Castelló. 

Els residus que es generaran, el percentatge i la quantitat d'aquests que es generen 

aniran lligats a la diferent tipologia d'estos equipaments i les activitats que es 

desenvolupen. 

 Equipaments Municipals: 
o Ajuntament 
o Biblioteca Pública Municipal Joan Fuster 
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 Instal·lacions esportives 
o Club de tennis Castellonenc 
o Camp de l'Almenà 
o Gimnàs Impacte 
o Nou poliesportiu 
o Pistes de petanca – Llar del jubilat 
o Poliesportiu Antoni Escuriet 
o Trinquet 

 Centres Educatius: 
o CEIP Severí Torres 
o Centre Privat Hernández 
o Centre Privat Santo Domingo 
o El 1er Cicle Municipal Ames de Casa 
o IES Vicente Gandia 
o Escola Privada de Música La Lira 
o Centre FPA Municipal Paz Mínguez 

 Centres Sanitaris: 
o Centre de Salut de Castelló 
o Centre de Salut de Villanueva 
o Unitat Bàsica de Rehabilitació del C.S. de Villanueva de Castellón 
o Centre Ocupacional per a Discapacitats "El Castellet" 

 

5.2.4 Esdeveniments i actes públics 
De forma anual a Castelló es produeixen una sèrie d'esdeveniments populars en els 

quals es donen i es realitzen menjars, activitats, festes, mercats, desfilades, carrosses, 

manualitats etc. A més de tots els esdeveniments anuals trobem el típic mercat 

municipal que es produeix cada setmana. 

Tots aquests esdeveniments i activitats generen un augment de la producció dels 

residus i augmenten els treballs de recollida de residus que es realitzaran de forma 

específica per a cadascun dels esdeveniments. 

Per millorar la gestió dels residus i reduir la quantitat que es generaran d' aquests, en el 

Pla actual s'afegiran diverses propostes, com l'ús de gots reutilitzables, caixes de cartró 

en lloc de papereres per a mercadets, materials reutilitzables en carrosses, etc. 
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A continuació, s'exposen els principals esdeveniments de Castelló: 

Mercat Municipal 

El mercat municipal es realitza els dijous al Carrer Mestre Serrano. 

Festes municipals 

Es resumeixen les festes del municipi a la taula següent: 

Taula 17. Festes municipals al llarg de l’any. 

MES FESTA ACTIVITAT 

GENER 
Any Nou Diverses 

Cavalcada de reis Cavalcada 

FEBRER   

MARÇ Falles Celebracions diverses 

ABRIL Pasqua Celebracions diverses 

MAIG Dia del treballador Celebracions diverses 

JUNY Sant Joan Celebracions diverses 

JULIOL   

AGOST 
Festes patronals Celebracions diverses 

Moros i Cristians Celebracions diverses 

SETEMBRE   

OCTUBRE 9 d’Octubre Celebracions diverses 

NOVEMBRE Tots Sants Tots Sants 

DESEMBRE 
Santa Llúcia Celebracions diverses 

Nadal Celebracions diverses 
Font: Elaboració pròpia a partir de l'Ajuntament de Castelló. 

 

5.3 Model de gestió de residus 

5.3.1 Instruments tècnics 
En la següent taula es mostren els instruments tècnics de les diverses recollides 

realitzades a Castelló, per a cadascun dels àmbits diferenciats, i la localització actual 

dels contenidors al  municipi: 
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Taula 18. Sistemes actuals de recollida del municipi. 

SISTEMES ACTUALS DE RECOLLIA 

RESTA 

ENVASOS 

LLEUGERS 

PAPER I 

CARTRÓ 
VIDRE VOLUMINOSOS OLI ROBA PUNT NET 

       
 

Càrrega 

posterior 

130 

Contenidors 

de 1100 L  

6 d/s 

Càrrega 

Superior 

34 

Contenidors 

de 3.000 litres 

1 d/s 

Càrrega 

Superior 

32 

Contenidors de 

3.000 litres 

1 d/s 

Càrrega 

Superior 

36 

Contenidors de 

3.000 litres 

1 d/s 

Recollida de 

Voluminosos i 

mobles porta 

de llars 

Contenidors 

d'Oli  

En omplir-se 

2 

Contenidors 

especials per 

a roba 

2 

Recollida de 

materials i 

altres 

        
Rafael 

Sánchez S.L. CESPA S.A. CESPA S.A. ECOVIDRIO 

Rafael  

Sánchez S.L. 

CONSORCI 

Ribera  

CONSORCI 

Ribera  

CONSORCI 

Ribera 

        
Complex de 

Valorització 

de 

Guadassuar 

Planta de 

classificació 

Alzira 

Planta de 

classificació 

Alzira 

Planta de 

tractament 

d'Ecovidrio 

Ecoparc 

Gestor 

autoritzat 

Gestor 

autoritzat 

Indicacions 

Consorcio 

Ribera 

Font: Elaboració pròpia 
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A continuació, es mostraran imatges del treball de camp realitzat al municipi i a les seves 

diferents zones, per veure l'estat d'aquests i si es necessitaria ampliar la contenrització 

en alguna de les zones.  

Taula 19. Tipologia dels contenidors nucli urbà de Castelló. 

CASTELLÓ 

Rda. de Montolivet 

  

C. de Sant Vicent 

 

C. Ramón y Cajal 

 

Plaça de la Constitució 
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C. Vicent Andrés Estellés 

  

C. de Carles Carbonell 

 

C. Les Flors 

 
Font: Elaboració pròpia. 

Com es pot observar els contenidors distribuïts al llarg del municipi presenten un 
gran desgast per l'ús i el pas del temps, sobretot en els de selectiva. La tipologia 
dels contenidors és heterogènia, en el qual es pot apreciar que els de selectiva 
són de càrrega superior i els de resta de càrrega posterior. 

En cas d'instal·lar un sistema per contenidors seria convenient tenir en compte 
col·locar contenidors nous ja que milloraria l'estètica, fins i tot col·locar nous 
punts de recollida de selectiva per augmentar la contenirització. 
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5.3.2 Gestió d' ecoparcs 
El consorci que treballa en la zona de la Ribera Alta, on es troba Castelló, és el Consorci 

de Residus Ribera Valldigna (Consorci V4).  El Consorci disposa d'una àmplia xarxa 

d'ecoparcs tant fixos com mòbils. 

 

En el cas de Castelló, hi ha un ecoparc fixe en el qual l'hora és el següent: 

Taula 20. Horari de l’ecoparc de Castelló. 

ECOPARC 

Localització Horari 

Camí Vell a Pobla 
Llarga 

(Castelló) 

Dilluns a divendres de 09:00h a 13:30h i de 16:00h a 
18:30h 

Dissabtes de 09:00 a 14:00 

Font: Consorci de Residus la Ribera i Valldigna. 

Es mostren quin tipus de residus són admesos i no admesos a l'ecoparc de Castelló. 

Taula 21. Tipus de residus admesos a l'ecoparc del municipi. 

ADMISSIBLES 

Residus de tintes d' impressió Equips elèctrics i electrònics sense 
substàncies perilloses 

Pel·lícules i paper fotogràfic Fustes sense substàncies perilloses 
Envasos de paper i cartró Plàstics film 
Envasos de plàstic PET 
Envasos de fusta PEAD 
Envasos metàl·lics PVC 
Envasos compostos Metalls 
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Envasos barrejats Residus biodegradables de jardineria 
Envasos de vidre Terra i pedres 
Envasos tèxtils Voluminosos (mobles, matalassos...) 
Absorbents, draps de neteja, roba protectora Matalassos 
Absorbents, draps de neteja, roba protectora 
amb substàncies perilloses Càpsules de cafè 

Pneumàtics provinents de particulars Envasos que contenen substàncies perilloses 
Formigó, maons, teules i materials ceràmics Aerosols i similars 
Residus barrejats de la construcció i 
demolició 

Residus barrejats de la construcció i 
demolició amb substàncies perilloses 

Residus barrejats de la construcció i 
demolició amb substàncies perilloses Envasos de dissolvents 

Paper i cartró Envasos d'àcids 
Vidre Envasos d'alcalins 
Roba i teixits Envasos de productes fotoquímics 
Olis comestibles Envasos de plaguicides 

Pintures, tintes, adhesius i resines Tubs fluorescents i altres residus que 
contenen mercuri 

Pintures, tintes, adhesius i resines amb 
substàncies perilloses Equips rebutjats que contenen CFC 

Detergents Olis de motor 

Detergents amb substàncies perilloses Equips elèctrics i electrònics amb substàncies 
perilloses 

Bateries i acumuladors Fustes amb substàncies perilloses 
Bateries i acumuladors classificades com a 
perilloses  

NO ADMISSIBLES 
Residus orgànics domiciliaris Materials explosius 
Residus sanitaris Residus infecciosos 
Residus radioactius Residus generats en processos industrials 
Residus generats per les activitats mineres o 
extractives 

Residus especialment perillosos, com aquells 
que contenen amiant 

Pneumàtics d' origen no particular  
Font: Elaboració Pròpia 

5.3.3 Resultats de gestió 
En l'apartat actual es realitzarà una comparativa entre les diferents fraccions de residus 

de Castelló, en l'apartat "5.1.1. Evolució de la generació de residus municipals", 

s'ha estudiat quina ha estat l'evolució dels residus en els darrers anys al municipi de 

forma independent i per fraccions.  

Taula 22. Quantitat de residus recollits al municipi l'any 2021. 

TOTALS 2021 (Tn) PERCENTATGE 
PAPER I CARTRÓ 43,25 2% 

ENVASOS 65,69 2% 
VIDRE 114,76 4% 
RESTA 2.432,04 92% 
TOTAL 2.655,74 100% 
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Font: Elaboració pròpia a partir del Consorci de Residus la Ribera i Valldigna. 

 

 

Figura 15. Composició dels residus recollits al municipi l'any 2021. 

Font: Elaboració pròpia a partir del Consorci de Residus la Ribera i Valldigna. 

 

Taula 23. Comparativa de les diferents quantitats de les fraccions selectives recollides al llarg dels anys. 

 PAPER I CARTRÓ (Tn) ENVASOS (Tn) VIDRE (Tn) 

2018 41,32 46,44 119,67 

2019 58,27 68,54 132,71 

2020 58,30 84,78 120,88 

2021 43,25 65,69 114,76 
Font: Elaboració pròpia a partir del Consorci de Residus la Ribera i Valldigna. 

2% 2% 4%

92%
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Figura 16. Comparativa de la recollida selectiva al municipi al llarg dels anys. 

Font: Elaboració pròpia a partir del Consorci de Residus la Ribera i Valldigna. 

 

Taula 24. Quantitat de recollida selectiva al municipi mensual l'any 2021. 

 SELECTIVA MENSUAL 2021 (Tn) 
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1,264 3,477 4,001 5,037 4,397 4,3 4,325 1,955 4,802 4,064 3,996 1,631 

ENVASOS 2,083 5,106 5,718 5,892 5,739 6,593 4,917 6,421 5,771 5,697 5,592 6,165 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades aportades per l'Ajuntament de Castelló. 

 

 

20

40

60

80

100

120

140

2018 2019 2020 2021

To
ne

s

Any

RECOLLIDA SELECTIVA AL LLARG DELS ANYS

Papel y cartón



PLA LOCAL DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CASTELLÓ                      

 

 

 Pàgina 60 de 199 

 

 

Figura 17. Distribució mensual de la fracció selectiva al municipi el 2021 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades aportades per l'Ajuntament de Castelló. 

En la gràfica es mostra l'evolució de generació de residus de la fracció paper i cartró i 

envasos al llarg dels mesos del 2021. No es mostra la distribució de la fracció vidre 

perquè no s' han pogut obtenir les dades mensuals de recollida d'aquesta fracció. 

Tal com s'ha comentat en el punt "5.1.1. Evolució de la generació de residus 
municipals" s'ha produït un augment en la generació d'envasos, de vidre i de paper i 

cartró, des de 2018 fins a 2020, la qual cosa suposa una millora en la gestió d'aquests 

residus i el futur augment de recollida en aquesta fracció. 

 

5.4 Comparació de la situació a Castelló amb altres àmbits del seu 

entorn 

En el punt actual, es realitzarà la comparació de la generació dels residus que s'han 

generat anys enrere a Castelló, amb les quantitats generades a la província de 

València, els municipis de Llombai, Alfarp, Càrcer, Alcàntera de Xúquer, Sumacàrcer, i 

aquelles generades a la Comunitat Valenciana. 

La comparativa es va realitzar des de l'any 2018 fins al 2020 atès que les dades que es 

tenen de la Comunitat Valenciana i la província de València són fins a l'any 2020. 
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5.4.1 Comparativa de generació de residus 
Es mostra una comparativa de generació de generació de residus de la fracció selectiva 

de Castelló, amb els municipis de Llombai, Alfarp, Càrcer, Alcàntera de Xúquer i 

Sumacàrcer, província de València i la Comunitat Valenciana en funció dels quilograms 

generats per cada habitant a l'any. 

Taula 25. Comparativa de la generació de residus de recollida selectiva dels municipis de Castelló, 
Alcàntera de Xúquer, Alfarp, Càrcer, Llombai, Sumacàrcer, València i la C. Valenciana. 

Font: Elaboració pròpia a partir del Consorci de Residus la Ribera i Valldigna. 

  2018 2019 2020 
  kg/hab·any kg/hab·any kg/hab·any 

ENVASOS 

C. VALENCIANA 9,30 12,30 13,7 

VALÈNCIA 9,70 13,00 13,5 

CASTELLÓ 6,55 9,72 12,02 

ALCÀNTERA DE XÚQUER 8,6 13,4 14,8 

TERRISSA 7,69 11,20 13,4 

CÀRCER 7,13 8,00 12,7 

LLOMBAI 12,49 10,30 13,4 

SUMACÀRCER 5,61 9,60 12,8 

PAPER CARTRÓ 

C. VALENCIANA 10,60 14,50 15,1 

VALÈNCIA 9,50 15,20 15,5 

CASTELLÓ 5,82 8,27 8,26 

ALCÀNTERA DE XÚQUER 5,4 14 12,6 

TERRISSA 4,80 7,00 9,7 

CÀRCER 6,30 10,00 6,2 

LLOMBAI 10,20 11,80 12,5 

SUMACÀRCER 6,70 11,40 13,3 

VIDRE 

C. VALENCIANA 17,77 19,73 18,53 

VALÈNCIA 14,52 15,56 14,7 

CASTELLÓ 16,87 18,83 17,14 

ALCÀNTERA DE XÚQUER 16,27 16,73 14,46 

TERRISSA 16,19 17,51 16,13 

CÀRCER 8,30 7,49 9,47 

LLOMBAI 14,28 13,65 16,84 

SUMACÀRCER 23,18 24,47 19,46 
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Figura 18. Comparativa de la generació d’envasos entre Castelló, Alfarp, Alcàntera de Xúquer, Càrcer, 
Llombai, Sumacàrcer, Valencia i la C. Valenciana. 

Font: Elaboració pròpia a partir del Consorci de Residus la Ribera i Valldigna. 

 

 

Figura 19. Comparativa de la generació de paper i cartó entre Castelló, Alfarp, Alcàntera de Xúquer, 
Càrcer, Llombai, Sumacàrcer, València i la C. Valenciana. 

Font: Elaboració pròpia a partir del Consorci de Residus la Ribera i Valldigna. 
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Figura 20. Comparativa de la generació d'envasos de vidre entre Castelló, Alfarp, Alcàntera de Xúquer, 
Càrcer, Llombai, Sumacàrcer, València i la C. Valenciana. 

Font: Elaboració pròpia a partir del Consorci de Residus la Ribera i Valldigna. 

En la fracció envasos es pot observar que hi ha un augment progressiu al llarg dels anys, 

però en 2018 i 2019 Castelló es trobava en una mitjana i en el 2020 els seus nivells 

estan per davall dels altres municipis i de la comunitat i la província ja que l'increment 

de la fracció envasos en els altres pobles ha sigut més elevat. 

 

En el cas del paper i cartró es veu que del 2018 al 2019 els nivells generals van pujar 

bruscament tant a la Comunitat com a la província i a tots els municipis. No obstant això, 

l'any 2020 cal destacar que a Castelló la quantitat és pràcticament la mateixa, no és 

d'estranyar ja que com veiem, a la Comunitat i a la Província també es manté igualat. 

Quant a aquesta fracció es refereix els nivells de recollida són dels més alts mostrats en 

la gràfica, durant tots els anys, però és curiós que es produeix un descens de 2019 a 

2020 que també es produeix en els altres i això pot ser a causa del tancament de 

l'hostaleria en 2020 a causa de la pandèmia. 
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6. ANÀLISI DE LES DIFERENTS ALTERNATIVES 
PROPOSADES 

Tal com s'ha explicat anteriorment, hui en dia Castelló té un sistema de recollida 

mitjançant contenidors, que no diferencia entre fracció resta i fracció orgànica. 

Actualment, cal separar ambdues fraccions i millorar amb això el nostre sistema de 

reciclatge, adaptant-nos a l'exigent normativa actual. 

Per això, tenint en compte les característiques edificatòries i de distribució de la població 

es proposaran diversos escenaris diferents amb les alternatives al servei actual que 

permeten separar ambdues fraccions. 

En finalitzar l'anàlisi de cadascuna de les alternatives procedirem a realitzar una 

comparativa entre elles i, atenent els resultats obtinguts, es proposarà quin serà el 

sistema més eficaç atenent a la generació i recuperació de residus, i més eficient i viable 

en termes econòmics. 

Les alternatives a analitzar són les següents: 

 Alternativa 0: Situació Actual 
 Alternativa 1: Cinquè Contenidor 
 Alternativa 2: Cinquè contenidor i Porta a Porta a Grans Productors 
 Alternativa 3: Porta a Porta Fracció Orgànica 
 Alternativa 4: Porta a Porta Complet sense vehicles bicompartimentats 
 Alternativa 5: Porta a Porta Complet sense vehicles bicompartimentats 

amb 4 dies d'orgànica 
 Alternativa 6: Càrrega Lateral 

6.1 Alternativa 0: Situació actual 

A Castelló actualment es realitza la recollida de la forma més comuna que existeix en 

la comunitat, els residus es recullen en contenidors que es troben distribuïts al llarg del 

municipi. 

Hi ha contenidors de resta distribuïts pels carrers del nucli urbà i contenidors de selectiva 

repartits en punts més concrets. 

Actualment, es recull la fracció resta cada dia de la setmana i les fraccions selectives un 

cop per setmana. 

El cost de la recollida actual és d'uns 118.074€ a l'any tenint en compte resta, envasos, 

paper i cartró, i voluminosos, la taxa del consorci el 2021 va ser de 73,76 €. 
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6.2 Alternativa 1: Cinquè contenidor 

En aquesta alternativa es proposa un model de recollida mitjançant contenidors de les 

mateixes característiques que l' actual, però afegint un contenidor per a la recollida 
de la fracció orgànica. D'aquesta manera, es recollirà una fracció més en tot el 

municipi, plantejant un sistema en el qual cada dia es recollirà una fracció diferent 

segons necessitat. 

6.2.1 Model d'aportació dels residus domiciliaris 
Els residus es dipositaran de la mateixa manera que es fa actualment, és a dir, els 

residus seran dipositats pels veïns en els contenidors corresponents de forma separada.  

6.2.2 Model d'aportació dels residus comercials 
Igual que la forma d'aportació dels residus domiciliaris, en aquest sistema s'utilitzaran 

els mateixos mitjans que existeixen actualment. 

6.2.3 Mitjans materials per a la implantació del sistema 
En aquest cas s'afegiran els contenidors necessaris per ampliar o millorar la 

contenirització de les fraccions selectives, els contenidors necessaris de la fracció 

orgànica (bioresidu), contenidors nous de la fracció resta per millorar o ampliar la 

contenirització, a més s'inclouran TAGs a cada contenidor per amb això poder 

informatitzar de forma correcta el sistema i tenir localitzats els punts i comptabilitzar les 

recollides. 

Taula 26. Quantitat de contenidors de la fracció orgànica necessaris que es planteja afegir al municipi. 

 UNITATS 

CONTENIDORS    
CONTENIDORS PAPER I CARTRÓ POSTERIOR 5  

CONTENIDORS ENVASOS POSTERIOR 5  

CONTENIDORS ORGANICA POSTERIOR 140  

CONTENIDORS RESTA POSTERIOR 10  
TAGS CONTENIDORS (RESTA I ORGÀNICA) 346 

Font: Elaboració pròpia. 

6.2.4 Objectius de recollida 
L'objectiu d'aquest sistema és aconseguir que la població separi correctament la fracció 

resta de la fracció orgànica.  

Atenent a l'experiència en altres localitats similars implantant aquest sistema, els 

resultats obtinguts són molt baixos, reduint-se la producció de resta en percentatges 
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baixos i obtenint-se una gran quantitat d'impropis en els residus recollits com a fracció 

orgànica. 

A més s'ampliarà la recollida de la fracció envasos a un altre dia de recollida atès que 

com hem vist en l'estudi de les dades les quantitats recollida han augmentat 

considerablement i la recollida del cartró comercial porta a porta es realitzarà de forma 

productiva. S'augmentarà la contenirització tant d'envasos lleugers com de paper i 

cartró, atès que es considera que si busquem augmentar les quantitats recollides de les 

fraccions selectives cal augmentar la contenirització per facilitar l' accés dels ciutadans 

als contenidors. 

Per augmentar les quantitats de fraccions selectives recollides es realitzaran campanyes 

de conscienciació de forma contínua, amb totes les mesures s'espera augmentar el 

percentatge de recollida. 

Igual que en tots els altres sistemes a explicar a continuació, s'han tingut en compte que 

s'afegirà un sistema informàtic que gestione tot el servei i mitjançant el qual es possible 

la correcta gestió del servei. 

 Objectius qualitatius 

El model de recollida plantejat, atès que no es pot identificar els usuaris que realitzen la 

separació en origen de forma adequada, s'obtenen uns rendiments baixos i amb un alt 

percentatge d'impropis en la fracció recollida com orgànica selectivament, impedint dur 

a terme accions personalitzades. 

 Previsió de captació de residus 

A la taula següent es mostra la previsió de captació de residus si s'implantaren els 

contenidors marrons per als residus orgànics: 

Taula 27. Previsió de captació de residus amb la implantació d’un cinquè contenidor per a la fracció 
orgànica. 

 2021 2021% 
2021 

RECOLLIDA 
ACTUAL 

RESIDUS 
EN BOSSA 

RESIDUS 
BOSSA% 

PREVISIÓ 
RECOLLIDA 

TOTAL (REDUCCIÓ 
0%) 

PREVISIÓ 
RECOLLIDA 

TOTAL % 

ORGÀNIC    1.088,89 41,00% 398,37 15,00% 

ENVASOS 65,69 2,47% 65,69 387,48 14,59% 118,81 4,47% 

P I C 43,32 1,63% 43,32 504,07 18,98% 96,44 3,63% 

VIDRE 114,76 4,32% 114,76 154,30 5,81% 141,32 5,32% 

RESTA 2.432,04 91,57% 2.432,04 521,07 19,62% 1.900,88 71,57% 

TOTAL 2.655,82 100% 2.655,82 2.655,82 100% 2.655,82 100% 
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Font: Elaboració pròpia. 

Es pot apreciar que el sistema no ofereix un bon rendiment quant a previsió de residus 

recollits selectivament i són insuficients per complir amb la legislació actual. 

A continuació, s'exposen els resultats en un gràfic: 

 

Figura 21. Gràfica comparativa de la situació actual amb l’alternativa de la implementació del quint 
contenidor per a restes orgàniques. 

Font: Elaboració pròpia. 

6.2.5 Calendari del servei 
En la següent taula es mostra el calendari de servei de recollida si s'implemente el 

cinquè contenidor. 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

 SITUACIÓ ACTUAL ESCENARI QUINT CONTENIDOR

T
o

n
es

Escenari

CINQUÈ CONTENIDOR

RESTA

VIDRE

P I C

ENVASOS

ORGÀNIC



PLA LOCAL DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CASTELLÓ  

 

 Pàgina 68 de 199 

 

Taula 28. Calendari de servei de recollida del municipi per a l’alternativa 1. 

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

CASC URBÀ 

POSTERIOR ORGÀNICA RESTA ORGÀNICA RESTA ORGÀNICA RESTA ORGÀNICA 

SUPERIOR ENVASOS CARTÓ ENVASOS     

CARTRÓ COMERCIAL TOT L'ANY  CARTRÓ 
COMERCIAL 

     

VOLUMINOSOS TOT L'ANY  VOLUMINOSOS      

NETEJA CONTENIDORS 

CÀRREGA 
POSTERIOR 

RESTA-
ORGANIC 

 NETEJA RESTA NETEJA 
ORGÀNICA 

    

CÀRREGA 
SUPERIOR 
SELECTIVA 

NETEJA 
ENVASOS 

NETEJA PAPER 
CARTRÓ 

     

MANTENIMENT CONTENIDORS TOT L'ANY        

 Font: Elaboració pròpia. 

 



PLA LOCAL DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CASTELLÓ 
 

 

 Pàgina 69 de 199 

 

6.2.6 Balanç econòmic 

A continuació, es mostra el cost que suposaria implantar els contenidors de la fracció 

orgànica al municipi: 

Taula 29. Cost d’implantació del contenidor per a la fracció orgànica al municipi. 

 
UNITATS PREU 

UNITARI MATÈRIA 

PERSONAL DIRECTE       
PERSONAL DE RECOLLIDA   58.415,14 € 

PERSONAL INDIRECTE    

ENCARREGAT 0,200 28.000,00 € 5.600,00 € 

FUNCIONAMENT    

COMBUSTUBLE I MANTENIMENT 1,00  26.430,34 € 
ASSEGURANCES    

VEHICLE CÀRREGA POSTERIOR 0,45 2.500,00 € 1.125,00 € 
VEHICLE CÀRREGA SUPERIOR 0,20 2.500,00 € 500,00 € 
VEHICLE CAIXA OBERTA 0,20 450,00 € 90,00 € 
VEHICLE RENTACONTENIDORS DARRERE 0,10 1.100,00 € 110,00 € 

ALTRES    

EINES I MTO CONT 12,00 50,00 € 600,00 € 
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 12,00 150,00 € 1.800,00 € 
MANTENIMENT SISTEMA INFORMACIÓ 12,00 300,00 € 3.600,00 € 

SUBTOTAL 1   98.270,48 € 
CAMPANYES ANUALS DE REFORÇ (1%)   982,70 € 

AMORTITZACIONS    

PARC MÒBIL   11.488,59 € 
SISTEMA DE CONTROL I INFORMACIÓ   422,03 € 
MATERIAL    3.387,96 € 

SUBTOTAL 2   114.551,76 € 
DESPESES GENERALS 12%  13.746,21 € 
BENEFICI INDUSTRIAL 7%  8.018,62 € 

SUBTOTAL 3   136.316,60 € 
IVA 10%   13.631,66 € 

TOTAL   149.948,26 € 
Font: Elaboració pròpia. 

6.2.7 Balanç econòmic del servei incloent retorns 

Pel que fa als retorns econòmics hem de tenir en compte que sempre són orientatius ja 

que el sistema de pagament pot variar o es poden implantar noves directrius que 

modifiquen els paràmetres. 

 



PLA LOCAL DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CASTELLÓ 

 
 

 

 Pàgina 70 de 199 

 

Taula 30. Balanç econòmic del servei a l’implantar la recollida de la fracció orgànica incloent retorns. 

 CINQUÈ CONTENIDOR 

COST SERVEI -149.948,26 

INGRESSOS ECOEMBES 22.364,36 

INGRESSOS VENDA 1.446,61 

TOTAL -126.137,29 
Font: Elaboració pròpia. 

El cost del servei de recollida per a l'ajuntament seria de 126.137,29 €. 

6.2.8 Balanç econòmic del tractament 

Pel que fa al balanç econòmic del servei, s'ha de tenir en compte que també pot variar 

depenent dels costos de gestió que es  tinga aquest any concret. Cal tenir en compte 

que és un valor indicatiu ja que el mateix consorci només podrà baixar les taxes fins a 

un límit, atès que sempre existeixen despeses de gestió mínimes. 

Taula 31. Balanç econòmic a l’implantar el contenidor de la fracció orgànica 

 CINQUÈ CONTENIDOR 

COST TRACTAMENT -193.444,31 
UDS FISCALS 3.500,00 

COST TRACTAMENT -55,27 
ECOPARC -16,00 

TOTAL -71,27 
Font: Elaboració pròpia. 

El cost del tractament per a cada unitat fiscal (llar) seria de 71,27 €. 
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6.3 Alternativa 2: Cinquè Contenidor i Porta a Porta Fracció Orgànica 
als grans productors 

A l'alternativa 2 a més d'afegir la fracció orgànica, s'incorpora també un sistema de 

recollida porta a porta als grans productors de la fracció orgànica, 

complementària a la recollida de la fracció de paper i cartró ja implementada al 

municipi. 

Amb aquest sistema busquem augmentar la quantitat recollida de la fracció orgànica, 

amb la qual cosa augmentarem el percentatge de recollida selectiva de Castelló, això 

farà que millorem el nostre percentatge de separació municipal. En augmentar la 

quantitat de la fracció orgànica recollida es reduirà el cost de tractament. Amb aquest 

sistema es busca millorar la qualitat de la fracció orgànica que es recull i amb això 

transportar a planta una fracció amb una quantitat d'impropis correcta. 

En recerca d'augmentar la quantitat de separació en origen, s'ha augmentat la quantitat 

de contenidors de selectiva (envasos lleugers i paper i cartró), a més, es col·locaran el 

mateix nombre de contenidors, de manera que on hi haja un contenidor n'hi haja un de 

cada fracció selectiva (cosa que millorarà les quantitats recollides). La fracció vidre 

seguiria sent recollida per Ecovidrio, ja que el sistema funciona. 

6.3.1 Model d'aportació dels residus domiciliaris 

Els residus es dipositaran de la mateixa manera que es fa actualment, és a dir, els 

residus seran dipositats pels veïns en els contenidors corresponents de forma separada.  

6.3.2 Model d'aportació dels residus comercials 

Al sistema de recollida porta a porta del cartró comercial se li afegirà la recollida de la 

fracció orgànica als grans productors. 

Els grans productors que s'espera que participen en la recollida porta a porta són el 

canal HORECA (hotels, restaurants i cafeteries), petits comerços com fruiteries, 

verduleries, botigues de comestibles, floristeries etc, així com institucions públiques, 

col·legis, instituts etc. 

6.3.3 Mitjans materials per a la implantació del sistema 

En aquest cas s'afegiran els contenidors necessaris per ampliar o millorar la 

contenirització de les fraccions selectives, els contenidors necessaris de la fracció 

orgànica (bioresidu), contenidors nous de la fracció resta per millorar o ampliar la 

contenirització, a més s'inclouran TAGs a cada contenidor per amb això poder 
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informatitzar de forma correcta el sistema i tenir localitzats els punts i comptabilitzar les 

recollides. 

Per tal de donar un tracte especial tindrem una reunió amb 

els representants sectorials, els donarem els detalls del 

servei i a través d'una plataforma digital específica omplirem 

una fitxa per cadascun d'ells, que inclourà totes les dades 

necessàries per dimensionar el servei com l'horari i dies 

d'obertura, la quantitat aproximada de residus que genera,  

tipus de negoci, espai interior per a l'emmagatzematge dels 

contenidors. Podem veure un exemple d'aquesta fitxa a la 

imatge. 

Una vegada recollida i analitzada tota la informació, 

repartirem contenidors per a cada gran productor el nombre i dimensions dels 

quals variaran en funció de les necessitats detectades en cada establiment. 

Per als grans productors se'ls facilitaran els poals de la mesura que es creguen 

necessaris després de realitzar l'estudi de camp, encara que a efectes de càlcul es tenen 

en compte 500 contenidors de 120 litres. En aquest cas per posar un exemple hi haurà 

grans productors que pràcticament no generen orgànic i que generen molt de cartró 

(botigues d'electrodomèstics) i d'altres que generaran molt orgànic i vidre, però poc 

cartró (bars, restaurants etc.). Per tant, el repartiment de poals dels grans productors 

serà molt específic i personalitzat. 

Els poals més menuts estan especialment indicats per a les aules i sales de col·legis, 

instituts i altres centres similars. Quan aquests poals estiguen plens, s'hauran de 

dipositar els residus en un contenidor marró més gran que serà el que nosaltres recollim 

durant la prestació del servei. 

Tots els contenidors que repartim i que anem a recollir durant la prestació del servei 

aniran identificats amb un TAG i associats al centre productor. Això ens permetrà 

gestionar millor el servei, ja que podem fer seguiment a la generació d'orgànica de cada 

establiment i plantejar accions de sensibilització ambiental individualitzades. 

Taula 32. Quantitat de contenidors i poals necessaris per a implantar l’Alternativa 2 al municipi. 

 UNITATS 

MITJANS MATERIALS   

CONTENIDORS PAPER I CARTRÓ POSTERIO 5 

NOMBRE COMERICAL CAMPING LA VALL DE 
LAGUAR (CAMPELL) 

DIRECCION Carrer Sant 
Antoni, 24 

ESTABLECIMIENTO VISTA ESPACIO CONTENEDORES 

 

 

POSIBILIAD ALMACENAR RESIDUOS SI SALIDA AL EXTERIOR SI 

DETALLES GENERALES DE LA ACTIVIDAD 

TIPO DE ACTIVIDAD CAMPING 

HORARIO Horario diurno todos los días 

TELÉFONO  

DATOS DE GENERACIÓN DE RESIDUOS 

 VOLUMEN 
SEMANAL GESTOR PROPIO TIPO DE 

GENERADOR 

ORGÁNICA 2000   

RESTO 1000 Gestor Municipal  

PAPEL Y CARTÓN 2000 Gestor Municipal  

ENVASES 1000 Gestor Municipal  

VIDRIO 1000 Gestor Municipal  

CONTENERIZACIÓN NECESARIA 

 NÚMERO 
CONTEDORES 

LITROS 
CONTENEDORES COMENTARIOS 

ORGÁNICA 4 360  

RESTO 1 1000 

PAPEL Y CARTÓN 2 1000 

ENVASES 1 1000 

VIDRIO 4 360 

COMENTARIOS 
Deberíamos entrar los contenedores dentro del recinto cerrado o construir un cerramiento 
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CONTENIDORS ENVASOS POSTERIOR 5 

CONTENIDORS ORGANICA POSTERIOR 140 

CONTENIDORS RESTA POSTERIOR 10 

CONTENIDORS ORGÀNICA GRANS PRODUCTORS 200 

TAGS CONTENIDORS 546 
Font: Elaboració pròpia. 

 

6.3.4 Objectius de recollida 

L'objectiu d'aquest sistema és aconseguir que la població separe correctament la fracció 

resta de la fracció orgànica, a més que augmente el seu percentatge de recollida amb 

la implantació de recollida porta a porta de la fracció orgànica als grans productors. 

S'augmentarà la contenirització tant d'envasos lleugers com de paper i cartró, atès que 

es considera que si busquem augmentar les quantitats recollides de les fraccions 

selectives cal augmentar la contenirització per facilitar l'accés dels ciutadans als 

contenidors. 

Per augmentar les quantitats de fraccions selectives recollides es realitzaran campanyes 

de conscienciació de forma contínua, amb totes les mesures s'espera augmentar el 

percentatge de recollida. 

Igual que en tots els altres sistemes a explicar a continuació, s'ha tingut en compte que 

s'afegirà un sistema informàtic que gestione tot el servei i mitjançant el qual es possible 

la correcta gestió del servei. 

 Previsió de captació de Residus  

Es procedeix a estimar la quantitat de residus que es captarien si s'implementara 

aquesta alternativa en el municipi, en la següent taula de mostren les dades en tones: 

Taula 33. Previsió de residus recollits si s’implementara l’alternativa 2 al municipi. 

 2021 2021% 
2021 

RECOLLIDA 
ACTUAL 

RESIDUS 
EN BOSSA 

RESIDUS 
BOSSA% 

PREVISIÓ 
RECOLLIDA 

TOTAL (REDUCCIÓ 
0%) 

PREVISIÓ 
RECOLLIDA 

TOTAL % 

ORGÀNIC    1.088,89 41,00% 531,16 20,00% 

ENVASOS 65,69 2,47% 65,69 387,48 14,59% 132,09 4,97% 

P I C 43,32 1,63% 43,32 504,07 18,98% 123,00 4,63% 
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VIDRE 114,76 4,32% 114,76 154,30 5,81% 141,32 5,32% 

RESTA 2.432,04 91,57% 2.432,04 521,07 19,62% 1.728,25 65,07% 

TOTAL 2.655,82 100% 2.655,82 2.655,82 100% 2.655,82 100% 
Font: Elaboració pròpia. 

Es pot apreciar que el sistema, encara que la previsió de recollida de la fracció orgànica 

siga més gran que l'alternativa 1, segueix sense oferir un bon rendiment quant a previsió 

de residus recollits selectivament i són insuficients per complir amb la legislació actual. 

A continuació, s'exposen els resultats en un gràfic: 

 

Figura 22. Gràfica comparativa de la situació actual amm l’alternativa de la implementació del quint 
contenidor i un porta a porta orgànic. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

6.3.5 Calendari del servei 

En la següent taula es mostra el calendari de servei de recollida si s'implementen el 

quint contenidor i el porta a porta orgànic als grans productors del municipi.
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Taula 34. Calendari de servei de recollida del municipi per a l’alternativa 2. 

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

CASC URBÀ 

POSTERIOR ORGÀNICA RESTA ORGÀNICA RESTA ORGÀNICA RESTA ORGÀNICA 

SUPERIOR ENVASOS CARTÓ ENVASOS     

PaP FORS G.Productors  PaP FORS  PaP FORS  PaP FORS  PaP FORS 

CARTRÓ COMERCIAL TOT L'ANY  CARTRÓ 
COMERCIAL 

     

VOLUMINOSOS TOT L'ANY  VOLUMINOSOS      

NETEJA CONTENIDORS 

CÀRREGA 
POSTERIOR 

RESTA-
ORGANIC 

 NETEJA 
RESTA 

NETEJA 
ORGÀNICA 

    

CÀRREGA 
SUPERIOR 
SELECTIVA 

NETEJA 
ENVASOS 

NETEJA 
PAPER 

CARTRÓ 
     

MANTENIMENT CONTENIDORS TOT L' ANY        

Font: Elaboració pròpia. 
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6.3.6 Balanç econòmic 
A continuació, es mostra el cost que suposaria implantar els contenidors de la fracció 

orgànica al municipi:    

Taula 35. Cost d’implantació del contenidor per a la fracció orgànica i un sistema de recollida porta a porta 
orgànic als grans productors del municipi. 

 
UNITATS PREU 

UNITARI MATÈRIA 

PERSONAL DIRECTE       
PERSONAL DE RECOLLIDA     84.114,19 € 

PERSONAL INDIRECTE       
ENCARREGAT 0,200  28.000,00 € 5.600,00 € 

FUNCIONAMENT       
COMBUSTUBLE I MANTENIMENT 1,00    37.416,90 € 
ASSEGURANCES       
VEHICLE CÀRREGA POSTERIOR 0,70  2.500,00 € 1.750,00 € 
VEHICLE CÀRREGA SUPERIOR 0,20  2.500,00 € 500,00 € 
VEHICLE CAIXA OBERTA 0,20  450,00 € 90,00 € 
VEHICLE RENTACONTENIDORS POSTERIOR 0,10  1.100,00 € 110,00 € 

ALTRES       
EINES I MNT CONT 12,00  50,00 € 600,00 € 
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 12,00  150,00 € 1.800,00 € 
MANTENIMENT SISTEMA INFORMACIÓ 12,00  300,00 € 3.600,00 € 

SUBTOTAL 1     135.581,09 € 
CAMPANYES ANUALS DE REFORÇ (1%)     1.355,81 € 

AMORTITZACIONS       
PARC MÒBIL     14.419,35 € 
SISTEMA DE CONTROL I INFORMACIÓ     656,49 € 
MATERIAL      4.267,19 € 

SUBTOTAL 2     156.279,93 € 
DESPESES GENERALS 12%   18.753,59 € 
BENEFICI INDUSTRIAL 7%   10.939,60 € 

SUBTOTAL 3     185.973,12 € 
IVA 10%     18.597,31 € 

TOTAL     204.570,43€ 
Font: Elaboració pròpia. 

6.3.3 Balanç econòmic del servei incloent retorns 
Pel que fa als retorns econòmics és molt important que tinguem en compte que 
sempre són orientatius ja que el sistema de pagament pot variar o es poden implantar 

noves directrius que modifiquen els paràmetres. 
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Taula 36. Balanç econòmic del servei a l’implantar l’alternativa 2 incloent retorns. 

 CINQUÈ CONTENIDOR + PaP ORGÀNIC 

COST SERVEI -204.570,43 

INGRESSOS ECOEMBES 35.908,15 

INGRESSOS VENDA 1.844,98 

TOTAL -166.817,31 
Font: Elaboració pròpia. 

El cost del servei de recollida per a l'ajuntament seria de 166.817,31 €. 

6.3.4 Balanç econòmic del tractament 
Pel que fa al balanç econòmic del servei, s'ha de tindre en compte que també pot variar 

depenent dels costos de gestió que es tinga eixe any concret. Cal tenir en compte que 
és un valor indicatiu ja que el mateix consorci només podrà baixar les taxes fins 
a un límit, atès que sempre existeixen despeses de gestió mínimes. 

Taula 37. Balanç econòmic a l’implantar el contenidor de fracció orgànica + PaP orgànic. 

 CINQUÈ CONTENIDOR + PaP ORGÀNIC 

COST TRACTAMENT -189.394,19 

UDS FISCALS 3.500,00 

COST TRACTAMENT -54,11 

ECOPARC -16,00 

TOTAL -70,11 
Font: Elaboració pròpia. 

El cost del tractament per a cada unitat fiscal (llar) seria de 70,11 €. 
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6.4 Alternativa 3: Porta a Porta Fracció Orgànica 
Per a l'alternativa 3 es proposarà un sistema de recollida mixt, basat en la 
disponibilitat de contenidors i alhora dur a terme la recollida de la fracció orgànica 
porta a porta per cada habitatge de la població.  

Es recollirà la fracció orgànica en la modalitat porta a porta i les fraccions envasos, paper 

i cartró, resta i vidre en els contenidors actuals. 

6.4.1 Treball de camp 
Per a la implantació d'un sistema de recollida mixt s'han tingut en especial 

consideració els blocs de pisos multifamiliars i totes les activitats econòmiques que s'han 

analitzat en detall per oferir-los un servei personalitzat pel seu caràcter de grans 

productors de residus.  

En les visites de camp realitzades sobre el terreny s'han determinat les característiques 

dels blocs plurifamiliars, i en l'estudi dut a terme s'han identificat possibles espais 

d'emmagatzematge dels residus, com l'ample del viari, l'ample de la vorera, etc. 

6.4.2 Model d'aportació de residus domiciliaris 
En el model d'aportació actual els ciutadans utilitzaran els poals subministrats per 
treure la fracció orgànica a la porta dels seus domicilis i aquests seran recollits 
pel servei de recollida.  Per a això s'estipularà una franja horària en la qual els veïns 

puguen treure el poal d'orgànica a la porta dels seus domicilis. Se subministrarà un poal 

de 10 litres airejat i un altre de 20 litres amb TAG identificatiu per a la fracció orgànica.  

6.4.3 Model d' aportació de residus comercials 
Per als comerços es realitzarà el mateix sistema de recollida que per als habitatges 

exceptuant que el poal que rebrà cadascun dels establiments serà de 120/240 litres de 

capacitat. S'analitzarà cada activitat comercial de forma independent i depenent de la 

seua capacitat generadora de residus se li lliurarà un nombre específic de poals.  

Taula 38. Quantitat de contenidors i poals necessaris per implantar l’Alternativa 3 al municipi. 

 
UNITATS 

CONTENIDORS    
CONTENIDORS PAPER I CARTRÓ 5 
CONTENIDORS ENVASOS  5 
CONTENIDORS ORGANICA PaP 3.500 
CONTENIDORS RESTA POSTERIOR 10 
CONTENIDORS ORGANICA GRANS PRODUCTORS  
(HORECA) I ALIMENTACIÓ 200 
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TAGS CONTENIDORS 3.906 
Font: Elaboració pròpia. 

 

6.4.4 Objectius de recollida 

 Objectius quantitatius  

Tenint en compte que es produïssen la mateixa quantitat de residus que es produeixen 

en l'actualitat i que la població separe la resta i l'orgànica de forma correcta, el 

percentatge d'orgànic recollit augmentés de forma considerable (arribant fins a un 35 % 

aproximadament) i d'aquesta manera la resta disminuirà. Quant al reciclatge de la 

selectiva el percentatge de reciclat seguirà igual a l' anterior atès que el sistema seguirà 

sent el mateix. 

 Objectius qualitatius 

Amb aquest model de servei es va a obtenir un bon resultat quant a la recollida de fracció 

orgànica, però, per a la resta de les fraccions seguirem en la mateixa línia que en 

l'actualitat. 

A més, atès que la població seguirà tenint la resta dels contenidors a la seva disposició 

no es pot esperar una participació efectiva del 100% dels habitants. 

 Previsió de captació de residius 

Es procedeix a estimar la quantitat de residus que es captarien si s'implementara 

aquesta alternativa en el municipi, en la següent taula de mostren les dades en tones: 

Taula 39. Previsió de captació de residus amb la implantació de porta a porta de la fracció orgànica. 

 2021 2021% 
2021 

RECOLLIDA 
ACTUAL 

RESIDUS 
EN 

BOSSA 
RESIDUS 
BOSSA% 

PREVISIÓ 
RECOLLIDA 

TOTAL 
(REDUCCIÓ 

0%) 

PREVISIÓ 
RECOLLIDA 

TOTAL % 

ORGÀNIC    1.088,89 41,00% 929,54 35,00% 

ENVASOS 65,69 2,47% 65,69 387,48 14,59% 145,37 5,47% 

P I C 43,32 1,63% 43,32 504,07 18,98% 123,00 4,63% 

VIDRE 114,76 4,32% 114,76 154,30 5,81% 167,88 6,32% 

RESTA 2.432,04 91,57% 2.432,04 521,07 19,62% 1.290,04 48,57% 

TOTAL 2.655,82 100% 2.655,82 2.655,82 100% 2.655,82 100% 
Font: Elaboració pròpia. 
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Es pot comprovar que els resultats de recollida de la fracció orgànica són més alts que 

instal·lant un cinquè contenidor al carrer i que la fracció resta disminueix a mesura que 

el servei de recollida d'orgànica és més eficaç. Les fraccions selectives de paper/cartró, 

envasos i vidre milloren molt lleugerament respecte a l'actualitat. 

 

Figura 23. Comparativa de l’escenari actual amb la implantació d’una recollida porta a porta de la fracció 
orgànica. 

Font: Elaboració pròpia. 

6.4.5 Calendari de servei 
A la següent taula es mostra el calendari de servei de recollida si s'implementa el servei 

porta a porta orgànic: 
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Taula 40. Calendari de servei de recollida de la fracció orgànica porta a porta. 

 

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

CASC URBÀ 

POSTERIOR  RESTA  RESTA  RESTA  

POSTERIOR 
PaP ORGÀNICA  ORGÀNICA  ORGÀNICA  ORGÀNICA 

SUPERIOR ENVASOS CARTÓ  ENVASOS     

CARTRÓ COMERCIAL TOT L'ANY  CARTRÓ 
COMERCIAL 

   

 

 

VOLUMINOSOS TOT L'ANY  VOLUMINOSOS      

NETEJA CONTENIDORS 

CÀRREGA 
POSTERIOR 

RESTA-
ORGANIC 

 NETEJA 
RESTA 

     

CÀRREGA 
SUPERIOR 
SELECTIVA 

NETEJA 
ENVASOS 

NETEJA 
PAPER 

CARTRÓ 
     

MANTENIMENT CONTENIDORS TOT L'ANY         

Font: Elaboració pròpia. 
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6.4.6 Balanç econòmic del servei 
A continuació, es mostra el cost que suposaria implantar la recollida porta a porta de la 

fracció orgànica al municipi: 

Taula 41. Cost d’implantació del servei de recollida de la fracció orgànica porta a porta. 

 
UNITATS PREU 

UNITARI MATÈRIA 

PERSONAL DIRECTE       
PERSONAL DE RECOLLIDA   103.626,43 € 

PERSONAL INDIRECTE    

ENCARREGAT 0,500 28.000,00 € 14.000,00 € 

FUNCIONAMENT    

COMBUSTUBLE I MANTENIMENT 1,00  30.327,97 € 
ASSEGURANCES    

VEHICLE CÀRREGA POSTERIOR 1,50 2.500,00 € 3.750,00 € 
VEHICLE CÀRREGA SUPERIOR 0,20 2.500,00 € 500,00 € 
VEHICLE CAIXA OBERTA 0,20 450,00 € 90,00 € 
VEHICLE RENTACONTENIDORS POSTERIOR 0,10 1.100,00 € 110,00 € 
ALTRES    

EINES I MNT CONT 12,00 150,00 € 1.800,00 € 
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 12,00 150,00 € 1.800,00 € 
MANTENIMENT SISTEMA INFORMACIÓ 12,00 300,00 € 3.600,00 € 

SUBTOTAL 1   159.604,40 € 
CAMPANYES ANUALS DE REFORÇ (1%)   1.596,04 € 

AMORTITZACIONS    

PARC MÒBIL   23.446,10 € 
SISTEMA DE CONTROL I INFORMACIÓ   1.406,77 € 
MATERIAL    4.492,86 € 

SUBTOTAL 2   190.546,17 € 
DESPESES GENERALS 12%  22.865,54 € 
BENEFICI INDUSTRIAL 7%  13.338,23 € 

SUBTOTAL 3   226.749,94 € 
IVA 10%   22.674,99 € 

TOTAL   249.424,94 € 
Font: Elaboració pròpia. 

6.4.7 Balanç econòmic del servei incloent retorns 
Pel que fa als retorns econòmics s'ha de tindre en compte que sempre són orientatius 

ja que el sistema de pagament es pot variar o es poden implantar noves directrius que 

modifiquen els paràmetres. 
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Taula 42. Balanç econòmic del servei a l’implantar la recollida porta a porta de la fracció orgànica incloent 
retorns. 

 PORTA A PORTA ORGÀNIC 

COST SERVEI -249.424,94 

INGRESSOS ECOEMBES 26.460,90 

INGRESSOS VENDA 1.844,98 

TOTAL -221.119,06 
Font: Elaboració pròpia. 

El cost del servei de recollida per a l'ajuntament seria de 221.119,06€. 

6.4.8 Balanç econòmic del tractament 
Pel que fa al balanç econòmic del servei, hem de tindre en compte que també pot variar 

depenent dels costos de gestió que es  tinga aquest any concret. Cal tenir en compte 

que és un valor indicatiu ja que el mateix consorci només podrà baixar les taxes fins a 

un límit, atès que sempre existeixen despeses de gestió mínimes. 

Taula 43. Balanç econòmic de la implantació de la recollida porta a porta de la fracció orgànica. 

 PTA ORGÀNIC 

COST TRACTAMENT -184.016,16 
UDS FISCALS 3.500,00 

COST TRACTAMENT -52,58 
ECOPARC -16,00 

TOTAL -68,58 
Font: Elaboració pròpia. 

El cost del tractament per a cada unitat fiscal (llar) seria de 68,58 €. 
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6.5 Alternativa 4: Porta a Porta Complet sense vehicles 
bicompartimentats 

En aquest model s'ha proposat un sistema de recollida porta a porta complet utilitzant 

camions d'un compartiment, amb l'excepció de la recollida de vidre porta a porta, deixant 

aquesta competència en ECOVIDRIO. 

En aquest sistema tots els veïns i els comerços treuran el fem a la porta dels seus 

habitatges o comerços de forma ordenada utilitzant poals amb TAG identificatiu de 

l'usuari. Els veïns disposaran a les seves cases de poals diferents per dipositar cada 

fracció i aquests seran recollits en els dies estipulats.  

En aquest cas s'eliminaran tots els contenidors dels carrers amb excepció de diverses 

àrees d'aportació per al seu ús en emergències i en determinats casos. El seu accés 

serà sempre de forma controlada. 

El vidre és un residu que genera molts problemes en la seva recollida porta a porta 
com s'ha vist en els models de servei d'alt rendiment implantats en altres localitats. Com 

a conseqüència dels danys que ocasiona en els vehicles compactadors, s'ha de 
planificar un servei de recollida independent. També és un problema per a tots els 

veïns el soroll generat en horari nocturn, sent aquesta condició indispensable per a la 

recollida porta a porta.  

D'altra banda, la planta de gestió final dels residus de la fracció vidre es troba a una 

distància considerable generant un perjudici econòmic per a la corporació municipal en 

el cas d' incloure'l en la recollida porta a porta.  

6.5.1 Treball de camp 
En la implantació d'un sistema de recollida porta a porta s'han tingut en especial 

consideració els blocs de pisos multifamiliars i totes les activitats econòmiques que s'han 

analitzat en detall per oferir-los un servei personalitzat pel seu caràcter de grans 

productors de residus.  

En les visites de camp realitzades sobre el terreny s'han determinat les característiques 

dels blocs plurifamiliars, i en l'estudi dut a terme s'han identificat possibles espais 

d'emmagatzematge dels residus, com l'ample del viari, l'ample de la vorera, etc.  

6.5.2 Model d'aportació de residus domiciliaris 
En el model d'aportació els ciutadans utilitzaran els poals subministrats per traure 
cadascuna de les fraccions a la porta dels seus domicilis i aquests seran recollits 
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pel servei de recollida.  Per a això, s'estipularà una franja horària en la qual els veïns 

puguen traure el poal a la porta dels seus domicilis i a més es marcaran els dies que es 

recull cada fracció.  

Se subministrarà un poal de 10 litres airejat i un de 25 litres amb TAG identificatiu per a 

la fracció orgànica i un poal de 40 litres ambivalent per a la resta de les fraccions.  

6.5.3 Model d'aportació dels residus comercials 
Per als comerços es realitzarà el mateix sistema de recollida que per als municipis 

exceptuant que els poals que se subministraran seran personalitzats a les necessitats 

de cada establiment, podent ser de 120, 240 o 360 L de capacitat per a cadascuna de 

les fraccions. S'analitzarà cada activitat comercial de forma independent i es prestarà 

un servei especialitzat per a la recollida de residus de grans productors. 

6.5.4 Materials per a la implantació 
En aquest cas es repartirà a cada domicili i a cada gran productor els següents tipus de 

poals i tots ells aniran identificats amb un TAG: 

Taula 44. Quantitat de poals necessaris per a portar a terme la recollida porta a porta completa al 
municipi. 

 
UNITATS 

MITJANS MATERIALS   
POALS DOMICILIARIS 3. 500 
POALS ORGANICA GRANS PRODUCTORS 200 
TAGS CONTENIDORS 3.700 

Font: Elaboració pròpia. 

6.5.5 Objectius de recollida 

 Objectius quantitatius 

Tenint en compte que es produïren la mateixa quantitat de residus que es produeixen 

en l'actualitat, el percentatge de reciclatge augmentarà considerablement atès que 

en tots els habitatges existirà la necessitat de separar totes les fraccions. 

La separació en origen implica que la població siga més participativa i realitze aquesta 

tasca de forma més activa.  

Basant-nos en altres contractes iguals i en poblacions similars a la de Castelló s'espera 

que el percentatge de reciclatge arribe a superar el 60% en els primers mesos i cresca 

de manera exponencial fins a percentatges superiors a un 80%.  
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 Objectius qualitatius  

El model de recollida plantejat reduirà de forma considerable el percentatge 
d'impropis en totes les fraccions recollides selectivament i incrementarà en gran 

mesura els seus percentatges de recollida respecte al total de residus generats. 

Implantarem un sistema de gestió d'alt rendiment que ens permetrà identificar els 
usuaris del servei podent generar accions de conscienciació individuals.  

 Previsió de captació de Residus  

Es procedeix a estimar la quantitat de residus que es captarien si s'implementara 

aquesta alternativa en el municipi, en la següent taula de mostren les dades en tones: 

Taula 45. Previsió de residus si s’implementara l’alternativa de la recollida porta a porta amb vehicles d’un 
compartiment 

 2021 2021% 
2021 

RECOLLIDA 
ACTUAL 

RESIDUS 
EN BOSSA 

RESIDUS 
BOSSA% 

PREVISIÓ 
RECOLLIDA 

TOTAL 
(REDUCCIÓ 10%) 

PREVISIÓ 
RECOLLIDA 

TOTAL % 

ORGÀNIC    1.088,89 41,00% 860,49 36,00% 

ENVASOS 65,69 2,47% 65,69 387,48 14,59% 286,83 12,00% 

P I C 43,32 1,63% 43,32 504,07 18,98% 382,44 16,00% 

VIDRE 114,76 4,32% 114,76 154,30 5,81% 167,32 7,00% 

RESTA 2.432,04 91,57% 2.432,04 521,07 19,62% 693,17 29,00% 

TOTAL 2.655,82 100% 2.655,82 2.655,82 100% 2.390,24 100% 

Font: Elaboració pròpia. 

Com es pot apreciar en el gràfic, es produeix un increment abismal de les fraccions 

recollides selectivament respecte a altres models de gestió. A més, a causa de la major 

conscienciació ciutadana està demostrat que els habitants redueixen la producció de 

residus totals en un 10% en adoptar aquest model de servei.  

Es pot apreciar en els resultats obtinguts en el gràfic de manera més visual: 
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Figura 24. Comparativa de l'escenari actual amb l'escenari de la recollida porta a porta sense Vehicles 
bicompartimentats. 

Font: Elaboració pròpia. 

6.5.6 Calendari del servei 
A continuació, es presenta el calendari del servei de la recollida porta a porta de totes 

les fraccions menys la del vidre al municipi: 
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Taula 46. Calendari del servei de recollida porta a porta sense vehicles bicompatimentats al municipi. 

 

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

CASC URBÀ 

 Pap ORGÀNICA ENVASOS RESTA ORGÀNICA ENVASOS ORGÀNICA CARTÓ  

PaP Grans 
Productors ORGÀNICA ENVASOS RESTA ORGÀNICA ENVASOS ORGÀNICA CARTÓ  

VOLUMINOSOS TOT L'ANY  VOLUMINOSOS     
 

 

NETEJA CONTENIDORS 

CÀRREGA 
POSTERIOR 

RESTA-
ORGANIC 

 NETEJA 
RESTA 

     

CÀRREGA 
SUPERIOR 
SELECTIVA 

NETEJA 
ENVASOS 

NETEJA 
PAPER 

CARTRÓ 
     

MANTENIMENT CONTENIDORS TOT L'ANY         

Font: Elaboració pròpia. 
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6.5.7 Balanç econòmic del servei 
A continuació, es presenta el balanç econòmic si es triara l'alternativa de recollida porta 

a porta sense la fracció del vidre: 

Taula 47. Balanç econòmic de la implantació del servei de recollida completa porta a porta sense 
bicompartimentar. 

 
UNITATS PREU 

UNITARI MATÈRIA 

PERSONAL DIRECTE       
PERSONAL DE RECOLLIDA     170.065,17 € 

PERSONAL INDIRECTE       
ENCARREGAT 1,000  28.000,00 € 28.000,00 € 

FUNCIONAMENT       
COMBUSTUBLE I MANTENIMENT 1,00    42.490,68 € 
ASSEGURANCES       
VEHICLE CÀRREGA POSTERIOR 2,00  2.500,00 € 5.000,00 € 
VEHICLE CAIXA OBERTA 0,20  450,00 € 90,00 € 

BASE SERVEI       
LLOGUER  12,00  600,00 € 7.200,00 € 
SUBMINISTRAMENTS 12,00  300,00 € 3.600,00 € 
ASSEGURANCES 1,00  500,00 € 500,00 € 

ALTRES       
EINES I MNT CONT 12,00  150,00 € 1.800,00 € 
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 12,00  150,00 € 1.800,00 € 
MANTENIMENT SISTEMA INFORMACIÓ 12,00  300,00 € 3.600,00 € 

SUBTOTAL 1     264.145,85 € 
CAMPANYES ANUALS DE REFORÇ (1%)     2.641,46 € 

AMORTITZACIONS       
PARC MÒBIL     24.618,41 € 
SISTEMA DE CONTROL I INFORMACIÓ     4.103,07 € 
MATERIAL      3.546,22 € 

SUBTOTAL 2     299.055,01 € 
DESPESES GENERALS 12%   35.886,60 € 
BENEFICI INDUSTRIAL 7%   20.933,85 € 

SUBTOTAL 3     355.875,46 € 
IVA 10%     35.587,55 € 

TOTAL     391.463,01 € 
Font: Elaboració pròpia. 
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6.5.8 Balanç econòmic del servei incloent retorns 
Pel que fa als retorns econòmics s'ha de tenir en compte que sempre són orientatius ja 

que el sistema de pagament es pot variar o es poden implantar noves directrius que 

modifiquen els paràmetres. 

Taula 48. Balanç econòmic del servei en implantar la recollida porta a porta completa amb vehicles d un 
compartiment incloent retorns. 

 PORTA A PORTA COMPLET 
SENSE BICOMPARTIMENTAR 

COST SERVEI -391.463,01 

INGRESSOS ECOEMBES 54.467,44 

INGRESSOS VENDA 12.457,87 

TOTAL -324.537,70 
Font: Elaboració pròpia. 

El cost del servei de recollida per a l'ajuntament seria de 324.537,70€. 

6.5.9 Balanç econòmic del tractament 
Pel que fa al balanç econòmic del servei, hem de tindre en compte que també pot variar 

depenent dels costos de gestió que es  tinga aquest any concret. Cal tenir en compte 

que és un valor indicatiu ja que el mateix consorci només podrà baixar les taxes fins a 

un límit, atès que sempre existeixen despeses de gestió mínimes. 

Taula 49. Balanç econòmic de la implantació de la recollida porta a porta sense bicompartimentar. 

 PORTA A PORTA COMPLET 
SENSE BICOMPARTIMENTAR 

COST TRACTAMENT -127.758,12 

UDS FISCALS 3.500,00 

COST TRACTAMENT -36,50 

ECOPARC -16,00 

TOTAL -52,50 
Font: Elaboració pròpia. 

El cost del tractament per a cada unitat fiscal (llar) seria de 52,5 €. 
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6.6 Alternativa 5. Porta a porta complet sense vehicles 
bicompartimentats amb 4 dies d'orgànica 

L'Alternativa 5 serà pràcticament igual que l'alternativa anterior, amb la diferència que 

en compte de 3 dies de recollida de la fracció orgànica es proposen 4 dies, millorant així 

l'eficiència de la recollida selectiva. 

La fracció resta i orgànica es recolliran de forma separada el mateix dia, proposant la 

seua recollida els dijous, i la d'envasos 2 dies a la setmana. 

La recollida de la fracció vidre es faria de forma separada, gestionada per Ecovidrio. 

El treball de camp a realitzar, el model d'aportació de residus i els materials 
d'implantació seran els mateixos que l'Alternativa 4 mostrada en el punt 6.5 "Porta 
a porta complet sense vehicles bicompartimentats". 

6.6.1 Objectius de recollida 
Els objectius de recollida seran exactament els mateixos que per al model porta a porta 

complet.  

 Objectius quantitatius 

Tenint en compte que es produïssen la mateixa quantitat de residus que es produeixen 

en l'actualitat, en aquest cas el percentatge de reciclatge augmentarà 
considerablement atés que en tots els habitatges existirà la necessitat de separar totes 

les fraccions.  

La separació en origen implica que la població siga més participativa i realitze aquesta 

tasca de forma més activa.  

Basant-nos en altres contractes iguals i en poblacions similars a la de Castelló s'espera 

que el percentatge de reciclatge arribe a superar el 60% en els primers mesos i cresca 

de forma exponencial fins a percentatges superiors a un 80%.  

 Objectius qualitatius 

El model de recollida plantejat reduirà de forma considerable el percentatge 
d'impropis en totes les fraccions recollides selectivament i incrementarà en gran 

mesura els seus percentatges de recollida respecte al total de residus generats. 

Implantarem un sistema de gestió d'alt rendiment que ens permetrà identificar els 
usuaris del servei podent generar accions de conscienciació individuals. 

 



PLA LOCAL DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CASTELLÓ 
 

 

 

 Pàgina 92 de 199 

 

 Previsió de captació de Residus  

Es procedeix a estimar la quantitat de residus que es captarien si s'implementara 

aquesta alternativa en el municipi, en la següent taula de mostren les dades en tones: 

Taula 50. Previsió de residus recollits si s’implementara l’alternativa de la recollida porta a porta amb 
vehicles d’un compartiment. 

 2021 2021% 
2021 

RECOLLIDA 
ACTUAL 

RESIDUS 
EN BOSSA 

RESIDUS 
BOSSA% 

PREVISIÓ 
RECOLLIDA 

TOTAL 
(REDUCCIÓ 10%) 

PREVISIÓ 
RECOLLIDA 

TOTAL % 

ORGÀNIC    1.088,89 41,00% 860,49 36,00% 

ENVASOS 65,69 2,47% 65,69 387,48 14,59% 286,83 12,00% 

P I C 43,32 1,63% 43,32 504,07 18,98% 382,44 16,00% 

VIDRE 114,76 4,32% 114,76 154,30 5,81% 167,32 7,00% 

RESTA 2.432,04 91,57% 2.432,04 521,07 19,62% 693,17 29,00% 

TOTAL 2.655,82 100% 2.655,82 2.655,82 100% 2.390,24 100% 

Font: Elaboració pròpia. 

Com es pot apreciar en el gràfic, es produeix un increment abismal de les fraccions 

recollides selectivament respecte a altres models de gestió. A més, a causa de la major 

conscienciació ciutadana està demostrat que els habitants redueixen la producció de 

residus totals en un 10% en adoptar aquest model de servei. 

Es pot apreciar en els resultats obtinguts en el gràfic de manera més visual: 
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Figura 25. Comparativa de l'escenari actual amb l'escenari de la recollida porta a porta sense vehicles 
bicompartimentats. 

Font: Elaboració pròpia. 

6.6.2 Calendari del servei 
A continuació, es presenta el calendari del servei de la recollida porta a porta de totes 

les fraccions menys la del vidre al municipi: 
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Taula 51. Calendari del servei de recollida porta a porta sense vehicles bicompatimentats al municipi. 

 

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

CASC URBÀ 

 PaP ORGÀNICA ENVASOS ORGÀNICA RESTA ORGÀNICA ENVASOS ORGÀNICA 

 ORGÀNICA ENVASOS ORGÀNICA CARTÓ  ORGÀNICA  ORGÀNICA 

PaP Grans 
Productors ORGÀNICA ENVASOS ORGÀNICA RESTA ORGÀNICA ENVASOS ORGÀNICA 

   ORGÀNICA ENVASOS ORGÀNICA CARTÓ  ORGÀNICA  ORGÀNICA 

VOLUMINOSOS TOT L'ANY  VOLUMINOSOS     
 

 

NETEJA CONTENIDORS 

CÀRREGA 
POSTERIOR 

RESTA-
ORGANIC 

 NETEJA 
RESTA 

     

CÀRREGA 
SUPERIOR 
SELECTIVA 

NETEJA 
ENVASOS 

NETEJA 
PAPER 

CARTRÓ 
     

MANTENIMENT CONTENIDORS TOT L'ANY         

Font: Elaboració pròpia. 
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6.6.3 Balanç econòmic del servei 
A continuació, es presenta el balanç econòmic si es triara l'alternativa de recollida porta 

a porta sense la fracció del vidre: 

Taula 52. Balanç econòmic de la implantació del servei de recollida completa porta a porta sense 
bicompartimentar. 

 
UNITATS PREU 

UNITARI MATÈRIA 

PERSONAL DIRECTE       
PERSONAL DE RECOLLIDA   192.349,28 € 

PERSONAL INDIRECTE    

ENCARREGAT 1,000 28.000,00 € 28.000,00 € 

FUNCIONAMENT    

COMBUSTUBLE I MANTENIMENT 1,00  48.417,80 € 
ASSEGURANCES    

VEHICLE CÀRREGA POSTERIOR 2,00 2.500,00 € 5.000,00 € 
VEHICLE CAIXA OBERTA 0,20 450,00 € 90,00 € 

BASE SERVEI    

LLOGUER  12,00 600,00 € 7.200,00 € 
SUBMINISTRAMENTS 12,00 300,00 € 3.600,00 € 
ASSEGURANCES 1,00 500,00 € 500,00 € 

ALTRES    

EINES I MNT CONT 12,00 150,00 € 1.800,00 € 
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 12,00 150,00 € 1.800,00 € 
MANTENIMENT SISTEMA INFORMACIÓ 12,00 300,00 € 3.600,00 € 

SUBTOTAL 1   292.357,08 € 
CAMPANYES ANUALS DE REFORÇ (1%)   2.923,57 € 

AMORTITZACIONS    

PARC MÒBIL   24.618,41 € 
SISTEMA DE CONTROL I INFORMACIÓ   4.103,07 € 
MATERIAL    3.546,22 € 

SUBTOTAL 2   327.548,35 € 
DESPESES GENERALS 12%  39.305,80 € 
BENEFICI INDUSTRIAL 7%  22.928,38 € 

SUBTOTAL 3   389.782,54 € 
IVA 10%   38.978,25 € 

TOTAL   428.760,79 € 
 

Font: Elaboració pròpia. 
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6.6.4 Balanç econòmic del servei incloent retorns 
Pel que fa als retorns econòmics s’ha de tindre en compte que sempre són orientatius 

ja que el sistema de pagament es pot variar o es poden implantar noves directrius que 

modifiquen els paràmetres. 

Taula 53. Balanç econòmic del servei en implantar la recollida porta a porta completa amb vehicles d'un 
compartiment incloent retorns. 

 PORTA A PORTA COMPLET 
SENSE BICOMPARTIMENTAR V2 

COST SERVEI -428.760,79 

INGRESSOS ECOEMBES 54.467,44 

INGRESSOS VENDA 5.736,57 

TOTAL -368.556,78 
Font: Elaboració pròpia. 

El cost del servei de recollida per a l'ajuntament seria de 368.556,78 €.  

6.6.5 Balanç econòmic del tractament 
Pel que fa al balanç econòmic del servei, hem de tenir en compte que també pot variar 

depenent dels costos de gestió que es  tinga aquest any concret. Cal tindre en compte 

que és un valor indicatiu ja que el mateix consorci només podrà baixar les taxes fins a 

un límit, atès que sempre existeixen despeses de gestió mínimes. 

Taula 54. Balanç econòmic de la implantació de la recollida porta a porta sense bicompartimentar. 

 
PORTA A PORTA COMPLET 

SENSE BICOMPARTIMENTAR 
V2 

COST TRACTAMENT -127.758,12 

UDS FISCALS 3.500,00 

COST TRACTAMENT -36,50 

ECOPARC -16,00 

TOTAL -52,50 

Font: Elaboració pròpia. 

El cost del tractament per a cada unitat fiscal (llar) seria de 52,50 €. 
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6.7 Alternativa 6. Contenidors de càrrega lateral 
Com a alternativa es proposa el canvi del sistema de contenirització cap a un sistema 

de contenidors de càrrega lateral. En aquest cas s'ha de realitzar un canvi de la 

contenirització completa, tant dels contenidors de la fracció resta, com dels contenidors 

de les fraccions selectiva, d'aquesta manera s'unificaria la contenirització i seria més 

senzilla la recollida atés que tots els contenidors es recollirien de la mateixa manera, 

sempre tenint en compte que els contenidors de vidre es modificarien perquè tinguessen 

la mateixa estètica que els altres però serien de càrrega superior perquè la recollida la 

realitze ECOVIDRIO. Per suposat, s'afegiria un quint contenidor per dipositar la fracció 

orgànica o bioresidiu.  

6.7.1 Model d'aportació dels residus domiciliaris 
Els residus es dipositaran de la mateixa manera que es fa actualment, és a dir, els 

residus seran dipositats pels veïns en els contenidors corresponents de forma separada.  

6.7.2 Model d'aportació dels residus comercials 
Igual que la forma d' aportació dels residus domiciliaris, en aquest sistema utilitzarem 

els mateixos mitjans que existeixen actualment. 

6.7.3 Mitjans materials per a la implantació del sistema 
En aquest cas es modificaran tots els contenidors de totes les fraccions i a més 

s'afegiran contenidors de vidre per poder unificar la contenirització. 

Taula 55. Contenidors de càrrega lateral necessaria per al municipi. 

 
UNITATS 

CONTENIDORS    
CONTENIDORS PAPER I CARTRÓ LATERAL 40 
CONTENIDORS ENVASOS LATERAL 40 
CONTENIDORS ORGANICA LATERAL 130 
CONTENIDORS RESTA LATERAL 130 
TAGS CONTENIDORS 340 

Font: Elaboració pròpia. 

6.7.4 Objectius de recollida 
En aquest sistema s'espera igual que en el sistema de "Quint Contenidor", que la 

població no separi correctament la fracció orgànica de la fracció resta. Igual que en 

aquest sistema no s'espera que els percentatges de reciclatge obtinguts augmenten de 

forma considerable. 
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La quantitat de resta no es reduirà pràcticament i en la fracció orgànica s'obtindran gran 

quantitat d'impropis. 

 Objectius qualitatius  

El model de recollida plantejat, atés que no es pot identificar els usuaris que realitzen la 

separació en origen de forma adequada, obtindrem uns rendiments baixos i amb un alt 

percentatge d'impropis en la fracció recollida com orgànica selectivament, impedint dur 

a terme accions personalitzades.  

Taula 56. Previsió de captació de residus amb la implantació de contenidors de càrrega lateral. 

 2021 2021% 
2021 

RECOLLIDA 
ACTUAL 

RESIDUS 
EN 

BOSSA 
RESIDUS 
BOSSA% 

PREVISIÓ 
RECOLLIDA 

TOTAL 
(REDUCCIÓ 

0%) 

PREVISIÓ 
RECOLLIDA 

TOTAL % 

ORGÀNIC    1.088,89 41,00% 398,37 15,00% 

ENVASOS 65,69 2,47% 65,69 387,48 14,59% 118,81 4,47% 

P I C 43,32 1,63% 43,32 504,07 18,98% 96,44 3,63% 

VIDRE 114,76 4,32% 114,76 154,30 5,81% 141,32 5,32% 

RESTA 2.432,04 91,57% 2.432,04 521,07 19,62% 1.900,88 71,57% 

TOTAL 2.655,82 100% 2.655,82 2.655,82 100% 2.655,82 100% 
Font: Elaboració pròpia. 

S'aprecia que el sistema no ofereix un bon rendiment quant a la previsió de residus 

recollits selectivament i són insuficients per complir amb la normativa actual.  
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Figura 26. Comparativa actual amb l’escenari d’implantació de contenidors de càrrega lateral. 

Font: Elaboració pròpia. 

6.7.5 Calendari de serveis 
A continuació, es presenta el calendari del servei de la recollida mitjançant càrrega 

lateral: 
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Taula 57. Calendari de recollida càrrega lateral. 

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

CASC URBÀ 

POSTERIOR ORGÀNICA RESTA ORGÀNICA RESTA ORGÀNICA RESTA ORGÀNICA 

SUPERIOR ENVASOS CARTÓ ENVASOS     

CARTRÓ COMERCIAL TOT L'ANY  CARTRÓ 
COMERCIAL 

     

VOLUMINOSOS TOT L'ANY  VOLUMINOSOS      

NETEJA CONTENIDORS 

NETEJACONTENEDORS 

LATERALS 
 NETEJA RESTA 

NETEJA 
ORGÀNICA 

    

NETEJACONTENEDORS 

LATERALS 

NETEJA 
ENVASOS 

NETEJA PAPER 
CARTRÓ 

     

MANTENIMENT CONTENIDORS TOT L'ANY        

 Font: Elaboració pròpia. 
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6.7.6 Balanç econòmic 

A continuació, es presenta el balanç econòmic si es tria l'alternativa de recollida de 

contenidors de càrrega lateral 

Taula 58. Cost d implantació de contenidors de càrrega lateral al municipi. 

 
UNITATS PREU 

UNITARI MATÈRIA 

PERSONAL DIRECTE       
PERSONAL DE RECOLLIDA     48.958,08 € 

PERSONAL INDIRECTE       
ENCARREGAT 0,100  28.000,00 € 2.800,00 € 

FUNCIONAMENT       
COMBUSTUBLE I MANTENIMENT 1,00    22.900,00 € 
ASSEGURANCES       
VEHICLE CÀRREGA LATERAL 1,00  2.500,00 € 2.500,00 € 
VEHICLE CAIXA OBERTA 0,10  450,00 € 45,00 € 
VEHICLE RENTACONTENIDORS LATERAL 0,10  1.100,00 € 110,00 € 

ALTRES       
MANTENIMENT SISTEMA INFORMACIÓ 12,00  300,00 € 3.600,00 € 

SUBTOTAL 1     80.913,08 € 
CAMPANYES ANUALS DE REFORÇ (1%)     809,13 € 

AMORTITZACIONS       
PARC MÒBIL     26.376,86 € 
SISTEMA DE CONTROL I INFORMACIÓ     937,84 € 
MATERIAL      41.833,71 € 

SUBTOTAL 2     150.870,63 € 
DESPESES GENERALS 12%   18.104,48 € 
BENEFICI INDUSTRIAL 7%   10.560,94 € 

SUBTOTAL 3     179.536,05 € 
IVA 10%     17.953,60 € 

TOTAL     197.489,65 € 
Font: Elaboració pròpia. 

6.7.7 Balanç econòmic del servei incloent retorns 

Pel que fa als retorns econòmics s ' ha de tenir en compte que sempre són orientatius 

ja que el sistema de pagament es pot variar o es poden implantar noves directrius que 

modifiquen els paràmetres. 
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Taula 59. Balanç econòmic del servei en implantar la recollida mitjançant contenidors de càrrega lateral 
incloent retorns. 

 CONTENIDOR CÀRREGA 
LATERAL 

COST SERVEI -197.489,65 

INGRESSOS ECOEMBES 21.271,59 

INGRESSOS VENDA 1.446,61 

TOTAL -174.771,45 
Font: Elaboració pròpia. 

El cost del servei de recollida per a l'ajuntament seria de 174.771,45 €. 

6.7.8 Balanç econòmic del tractament 

Pel que fa al balanç econòmic del servei, hem de tenir en compte que també pot variar 

depenent dels costos de gestió que es tinga aquest any concret. Cal tenir en compte 

que és un valor indicatiu ja que el mateix consorci només podrà baixar les taxes fins a 

un límit, atès que sempre existeixen despeses de gestió mínimes. 

Taula 60. Balanç econòmic de la implantació dels contenidors laterals al municipi. 

 CONTENIDOR CÀRREGA LATERAL 

COST TRACTAMENT -193.444,31 

UDS FISCALS 3.500,00 

COST TRACTAMENT -55,27 

ECOPARC -16,00 

TOTAL -71,27 

Font: Elaboració pròpia. 

El cost del tractament per a cada unitat fiscal (llar) seria de -71,27 €. 
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7. COMPARATIVA DE LES ALTERNATIVES 
En aquest apartat es va a comparar tots els models de servei definits anteriorment amb 

l'objectiu de seleccionar l'escenari més convenient per a la localitat de Castelló. 

D'acord amb la NECESSITAT PER ASSOLIR ELS OBJECTIUS DE RECICLATGE EN 

ORIGEN DEFINITS PER LA NORMATIVA EUROPEA, resulta imprescindible canviar 

el model de recollida de residus per un altre de més eficaç quant a la recollida de 

fraccions selectives, i més eficient a nivell econòmic, consums i emissions.  

Per dur a terme el comparatiu, cal conèixer la informació següent:  

 Valoració de residus (taxa de residu per tona)  

Taula 61. Valorització de residus recollits al municipi l'any 2021. 

VALORITZACIÓ 
 2021 

ORGÀNIC 80,00 

ENVASOS 0,00 

P I C 15,00 

VIDRE 40,00 

RESTA 85,00 
Font: Elaboració pròpia. 

A la taula es poden comprovar els valors que hem aplicat per calcular el cost de 

tractament o valorització de cada fracció recollida.  

Cal esperar que la taxa d'abocament de la fracció resta s'incremente i que la taxa de la 

fracció orgànica es reduïsca, per tant, els models més eficaços en termes de 

recollida selectiva de residus sempre seran més eficients a mesura que passe el 

temps. 

 Ingressos d'Ecoembes (€ anuals) 

Per al càlcul dels ingressos que reba l'Ajuntament de Castelló per la recollida de les 

fraccions d'EELL i Paper i Cartró en les diferents alternatives, s'ha tingut en compte 

l'actual conveni que no contempla la recollida porta a porta.  Això és degut a que 

aquest conveni es troba en període de negociació i encara no està publicat. El nou 

conveni ha de millorar les quantitats de l'actual ja que les fraccions recollides en el servei 

porta a porta tenen menys impropis i són d'una major qualitat. 
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A continuació, es compararà les quantitats de residu recollides en les alternatives 

proposades atenent a la quantia generada en 2020 i als percentatges de separació que 

ens permeten assolir els models estudiats: 

Taula 62. Comparació de la generació de residus amb les diferents alternatives estudiades respecte a les 
dades del 2020. 

GENERACIÓ DE RESIDUS 

 2021 FRACCIÓ 
ORGANIC 

FRACCIO 
ORG + PaPGP 

PTA 
ORGÀNIC 

PTA SENSE 
BICOMP 

PTA SENSE 
BICOMP V2 

CÀRREGA 
LATERAL 

ORGÀNIC   398,37 531,16 929,54 860,49 860,49 398,37 

ENVASOS 65,69 118,81 132,09 145,37 286,83 286,83 118,81 

P I C 43,32 96,44 123,00 123,00 382,44 382,44 96,44 

VIDRE 114,76 141,32 141,32 167,88 167,32 167,32 141,32 

RESTA 2.432,04 1.900,88 1.728,25 1.290,04 693,17 693,17 1.900,88 

Font: Elaboració pròpia. 

En comparar tots els models possibles, es pot apreciar com els models de gestió que 

inclouen un sistema porta a porta complet milloren amb escreix la quantitat de residus 

separats de forma selectiva, incloguen o no la fracció vidre en el sistema. 

Ara, es comprovarà els costos de tractament de les fraccions que suposen un cost per 

a l' administració: 

Taula 63. Comparativa dels costos de tractament en les diferents alternatives propostes per la 
administració. 

COSTOS TRACTAMENT 

 2021 FRACCIÓ 
ORGANIC 

FRACCIO 
ORG + 
PaPGP 

PTA 
ORGÀNIC 

PTA 
BICOMP 

PTA 
BICOMP 
SENSE 
VIDRE 

CÀRREGA 
LATERAL 

ORGÀNIC  31.869,82 42.493,09 74.362,90 68.838,80 68.838,80 31.869,82 

RESTA 206.723,40 161.574,49 146.901,10 109.653,25 58.919,32 58.919,32 161.574,49 

TOTAL 206.723,40 193.444,31 189.394,19 184.016,16 127.758,12 127.758,12 193.444,31 

Font: Elaboració pròpia. 

S'observa que els costos de tractament són pràcticament similars en els models de 

gestió complets porta a porta i sensiblement majors als altres tipus de servei.  

A continuació, es comprovaran els ingressos obtinguts per les fraccions que suposen un 

impacte positiu per a l'economia de l'administració: 
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Taula 64. Comparativa dels ingressos que s’obtindrien per la venda dels residus per a les diferents 
alternatives plantejades. 

INGRESSOS VENDA RESIDUS 

 2021 FRACCIÓ 
ORGANIC 

FRACCIO 
ORG + PaPGP PTA ORGÀNIC PTA 

BICOMP 

PTA 
BICOMP 
SENSE 
VIDRE 

CÀRREGA 
LATERAL 

PYC 0,00 1.446,61 1.844,98 1.844,98 5.736,57 5.736,57 1.446,61 

VIDRE     6.692,66   

TOTAL 0,00 1.446,61 1.844,98 1.844,98 12.429,23 5.736,57 1.446,61 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Taula 65. Comparativa dels ingressos que s'obtindries d'Ecoembes per a les diferents alternatives 
plantejades. 

INGRESSOS ECOEMBES 

 2021 FRACCIÓ 
ORGANIC 

FRACCION 
ORG + 
PaPGP 

PTA 
ORGÀNIC 

PTA 
BICOMP 

PTA 
BICOMP 
SENSE 
VIDRE 

CÀRREGA 
LATERAL 

PYC   2.388,00 2.896,33 2.836,55 5.631,37 5.631,37 1.906,35 

ENVASOS 25.000 19.976,36 33.011,82 23.624,35 48.836,07 48.836,07 19.365,24 

TOTAL 0,00 22.364,36 35.908,15 26.460,90 54.467,44 54.467,44 21.271,59 

Font: Elaboració pròpia. 

Com es pot veure a les taules anteriors, en els dos casos els ingressos rebuts per la 

venda dels residus són molt superiors en els models de gestió porta a porta. 

7.1 Balanç econòmic del servei 

Comparem els costos del servei dels diferents models plantejats: 

Taula 66. Comparativa del balanç econòmic del servei. 

BALANÇ ECONÒMIC SERVEI 

 2021 FRACCIÓ 
ORGANIC 

FRACCIÓ 
ORGÀNIC + PaP 

G. 
PRODUCTORS 

PTA 
ORGÀNIC 

PTA 
BICOMP 

PTA 
BICOMP 
SENSE 
VIDRE 

CÀRREGA 
LATERAL 

COST 
SERVEI -118.074,00 -149.948,26 -204.570,43 -249.424,94 -391.463,01 -428.760,79 -197.489,65 

INGRESSOS 
ECOEMBES 0,00 22.364,36 35.908,15 26.460,90 54.467,44 54.467,44 21.271,59 

INGRESSOS 
VENDA 0,00 1.446,61 1.844,98 1.844,98 12.429,23 5.736,57 1.446,61 

TOTAL -118.074,00 -126.137,29 -166.817,31 -221.119,06 -324.566,34 -368.556,78 -174.771,45 

Font: Elaboració pròpia. 
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A la taula es veu que els models més cars són els que inclouen serveis de recollida porta 

a porta, a causa dels increments en personal i temps de servei. Tanmateix, també 

s'observa una millora significativa en el cost de les alternatives que combinen sistemes 

porta a porta amb sistemes mitjançant contenidors. 

7.2 Balanç taxa de tractament 
Pel que fa al balanç econòmic del tractament repercuteix directament en el ciutadà:  

Taula 67. Comparativa del balanç econòmic del tractament. 

BALANÇ ECONÒMIC DE TRACTAMENT 

 2021 FRACCIÓ 
ORGANIC 

FRACCIÓ 
ORGÀNIC + 

PaP G. 
PRODUCTO

RS 

PTA 
ORGÀNIC PTA BICOMP 

PTA BICOMP 
SENSE 
VIDRE 

CÀRREGA 
LATERAL 

COST 
TRACTAMENT -206.723,40 -193.444,31 -189.394,19 -184.016,16 -127.758,12 -127.758,12 -193.444,31 

UDS FISCALS 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 

COST 
TRACTAMENT -59,06 -55,27 -54,11 -52,58 -36,50 -36,50 -55,27 

ECOPARC -16,00 -16,00 -16,00 -16,00 -16,00 -16,00 -16,00 

TOTAL -75,06 -71,27 -70,11 -68,58 -52,50 -52,50 -71,27 

Font: Elaboració pròpia. 

7.3 Balanç econòmic global 
El balanç global de les diferents alternatives és el següent: 

Taula 68. Comparativa del balanç econòmic global de totes les alternatives propostes. 

BALANÇ ECONÒMIC GLOBAL 

 2021 FRACCIÓ 
ORGANIC 

FRACCIÓ 
ORGÀNIC + PaP 

G. 
PRODUCTORS 

PTA 
ORGÀNIC 

PTA SENSE 
BICOMP 

PTA SENSE 
BICOMP 2 

CÀRREGA 
LATERAL 

COST 
SERVEI -118.074,00 -149.948,26 -204.570,43 -249.424,94 -391.463,01 -428.760,79 -197.489,65 

INGRESSOS 
ECOEMBES 0,00 22.364,36 35.908,15 26.460,90 54.467,44 54.467,44 21.271,59 

INGRESSOS 
VENDA 0,00 1.446,61 1.844,98 1.844,98 12.429,23 5.736,57 1.446,61 

COST 
TRACTAMENT 

-206.723,40 -193.444,31 -189.394,19 -184.016,16 -127.758,12 -127.758,12 -193.444,31 

TOTAL -324.797,40 -319.581,60 -356.211,49 -405.135,22 -452.324,46 -496.314,91 -368.215,76 

Font: Elaboració pròpia. 
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8. CONCLUSIONS 
En aquest cas l'ajuntament de Castelló després de revisar totes les alternatives i tenint 

en compte els pros i els contres que presenta cadascuna d'elles ha decidit decantar-

se per l'ALTERNATIVA 1. 

S'elegeix l'ALTERNATIVA 1 a causa que el sistema mitjançant contenidors s' ha adaptat 

per ser el més eficient possible.  

En aquest cas, a Castelló els contenidors es troben col·locats mitjançant illes de 

contenidors sempre que resulta possible, per tant, ja posseeix un sistema per 

contenidors més actualitzat, ja que en estar els contenidors col·locats d'aquesta 

manera els ciutadans tendeixen a augmentar el reciclatge ja que al temps que 

dipositen les fraccions resta i orgànic poden depositar les altres fraccions 

selectives i es fomenta el reciclatge. També s'ha contemplat augmentar la 

recollida d'envasos tenint en compte que aquesta fracció augmentarà de forma 

progressiva. 

Per això, Castelló afegirà el contenidor marró i a més augmentarà i millorarà els 

contenidors de les altres fraccions, per tant, s'augmentarà la seua eficàcia, la seua 

millora en l'increment de la recollida selectiva, el seu accés a la població i fins i 

tot el seu benefici mediambiental. 

Es preveu augmentar l'educació i comunicació ambiental quant a gestió de residus es 

refereix i amb això buscar augmentar el percentatge de fraccions selectives recollides.  

Tenim en compte que l'Alternativa 1 és el servei que econòmicament parlant es pot 

permetre l'Ajuntament de Castelló, ja que les altres suposen un cost de més del doble 

de l'actual i alguna fins i tot més del triple. 

A més, veient la tipologia del municipi la implantació d'algunes alternatives (com els 

porta a porta) serien de difícil implantació degut a l'elevat cost que suposa. Altres com 

el sistema de càrrega lateral (com hem comentat anteriorment) no seria convenient ja 

que en aquest cas el sistema actual seria més eficient i per incorporar aquest servei 

caldria readaptar tota la contenirització tenint en compte que tots els contenidors haurien 

d'estar al lateral dret. 

En aquest cas Castelló ha plantejat com a següent opció optar per l'Alternativa 2, en 

la qual a més de les recollides actuals incorporarà una recollida porta a porta de la fracció 

orgànica per als grans productors. Aquest canvi seria senzill d'incorporar (al marge de 
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l'augment del cost) ja que seria realitzar tasques de comunicació per als grans 

productors. 

D'aquesta manera, el municipi realitzarà una recollida mixta però adaptada als grans 

productors. És a dir, es realitzarà una recollida cartró porta a porta (es realitza 

actualment) i una recollida de la fracció orgànica porta a porta als grans productors. En 

aquest cas els grans productors que s'espera que participen en la recollida porta a porta 

són el canal HORECA (hotels, restaurants i cafeteries), xicotets comerços com fruiteries, 

verduleries o botigues de comestibles, així com institucions públiques, col·legis, instituts 

etc. 

Amb l'alternativa 2 augmentaríem de forma considerable la recollida de la fracció 

orgànica i l’anomenada fracció contindrà menor quantitat d'impropis que la fracció 

orgànica recollida en els contenidors de la xarxa viària atés que els residus que es 

recullen porta a porta tenen menor quantitat d'impropis. 

A més, es preveu augmentar l'educació i comunicació ambiental quant a gestió de 

residus es refereix i amb això buscar augmentar el percentatge de fraccions selectives 

recollides. Per a això, també es pretén incorporar (sempre que siga possible) al 

servei 2 educadors ambientals per a les diferents campanyes, els quals afegirem a 

partir d'ara al càlcul de costos. 

Quant a l'elecció triada, els percentatges de separació que s'assoliran (un 40%) no es 

troben dins dels objectius de separació demandats per la legislació, però atés que el 

consorci de residus (Consorci Ribera i Valldigna) al qual pertany Castelló mitjançant la 

seua planta de tractament assoleix els nivells de reciclatge que es demanden no és del 

tot necessari arribar a uns percentatges de separació tan alts. 

L'Ajuntament de Castelló millorarà de forma considerable el seu percentatge de 

separació donat que passarà d'un 8,5 % a un mínim d'un 28 % el primer any, la qual 

cosa suposa un gran increment amb el sistema de recollida plantejat. 
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9. JUSTIFICACIÓ DE CAPACITAT QUE EL SISTEMA ELEGIT 
SERÀ CAPAÇ D'ACONSEGUIR ELS OBJECTIUS DE 
RECUPERACIÓ 

En el Decret 55/2019, de 5 d'abril del Consell pel qual s'aprova la revisió del Pla Integral 

de residus de la Comunitat Valenciana, en el "Article 22. Objectius de reciclat per a 

diverses tipologies de residus" s'estableixen objectius quantitatius anuals, per a la gestió 

de residus. Segons s'indica anualment, la Conselleria competent en medi ambient, 

avaluarà el nivell de compliment dels objectius, utilitzant per a això els sistemes de càlcul 

que s'indiquen per a cada anualitat en la normativa bàsica estatal, de forma coherent i 

igualitària amb l'indicat en el PEMAR i per a la resta de Comunitats Autònomes. 

Amb tot això els objectius quantitatius de residus domèstics són els següents: 

 2019: 50 % reciclats respecte de la totalitat 

de residus produïts 

 2020: 65 % reciclats respecte de la totalitat 

de residus produïts 

 2021: 66 % reciclats respecte de la totalitat 

de residus produïts 

 2022: 67 % reciclats respecte de la totalitat 

de residus produïts 

Amb el sistema que s'ha triat, tal com s'ha explicat en el punt anterior en el qual s'han 

analitzat cadascun dels sistemes, els percentatges de reciclats esperats són els 

següents 

Taula 69. Comparativa de la situació actual amb la previsió de l’alternativa escollida. 

 
2021 (Tn) 2021% 

PREVISIÓ RECOLLIDA 
TOTAL 

(REDUCCIÓ 0%) 

PREVISIÓ RECOLLIDA 
TOTAL % 

ORGÀNIC 0,00 0,00 % 531,16 20,0% 

ENVASOS 65,69 2,47% 172,63 6,5% 

P I C 43,32 1,63% 199,19 7,5% 

VIDRE 114,76 4,32% 159,35 6,0% 

TOTAL 
SELECTIVA 223,78 8,43 1062,33 40 % 

RESTA 2.432,04 91,57% 1593,4908 60,0% 

TOTAL 2.655,82 100% 2.655,82 100 % 

Font: Elaboració pròpia. 
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En el cas actual els objectius de reciclatge han estat molt conservadors, a mesura que 

vagi consolidant-se el nou sistema, s'amplien les accions d'educació ambiental i 

comunicació i els educadors ambientals comencen a treballar de forma activa aquests 

percentatges de reciclatge patiran un increment molt representatiu quant als actuals.  

Hem de tindre en compte, que l'increment inicial indicat és molt conservador ja que 

actualment Castelló té uns nivells de separació per davall de la mitjana per tant el canvi 

en adaptar-se el sistema i augmentar les accions de comunicació serà molt més 

substancial després de dos anys d'implantació. 

En tenir un sistema per contenidors, l'ajuntament també té l'opció d'en qualsevol moment 

col·locar sistemes d'obertura intel·ligents (d'identificació dels usuaris) en els contenidors 

la qual cosa augmentar la separació en origen. 

Per tant, en aquest cas hem de valorar de forma molt positiva que l'increment que es 

produirà en el percentatge només en el primer any va a ser de més de 3 vegades l'actual 

i a poc a poc anirà creixent.  

A continuació, mostrem les dades que seran d'esperar a partir del segon any 

d'implantació del sistema: 

Taula 70. Expectatives de recollida de cada fracció amb l’alternativa escollida. 

 SITUACIÓ 
ACTUAL 

SITUACIÓ 
ACTUAL % 

ALTERNATIVA 1 
Primer i Segon 

Any 
% 

Alternativa 1 
Següents 

Anys 
% 

ORGÀNIC 0,00 0,00 % 398,37 15,00 531,16 20,0% 

ENVASOS 65,69 2,47% 118,81 4,47 172,63 6,5% 

P I C 43,32 1,63% 96,44 3,63 199,19 7,5% 

VIDRE 114,76 4,32% 141,32 5,32 159,35 6,0% 

 223,78 8,43 754,94 28,43 1062,33 40 % 

RESTA 2.432,04 91,57% 1.900,88 72 1593,4908 60,0% 

TOTAL 2.655,82 100% 2.655,82 100d 2.655,82 100 % 

Font: Elaboració pròpia. 
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Figura 27. Expectatives estimades amb la implantació de l’alternativa escollida al municipi. 

Font: Elaboració pròpia. 

9.1 Justificació quantitativa 
Com veiem, els percentatges de separació en origen augmenten de forma significativa 

al municipi amb l'alternativa escollida i reduiran en gran mesura la quantitat d'impropis 

previstes. 

Quant als objectius de reciclatge a assolir, el Consorci Ribera i Valldigna, al qual pertany 

Castelló, assoleix ja de forma substancial els objectius de reciclatge marcats, gràcies a 

l'eficient complex de valorització de residus domèstics que es troba a Guadassuar. Tal 

com mostrem en la gràfica següent: 

 

Figura 28. Objectius de reciclatge de la UE. 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

 SITUACIÓ ACTUAL ESCENARI 1 ANYS SEGÜENTS

To
ne

s

Escenaro

EXPECTATIVES D'IMPLANTACIÓ DE L'ALTERNATIVA 1

RESTA

VIDRE

P I C

ENVASOS

ORGÀNIC



PLA LOCAL DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CASTELLÓ 
 

 

 

 Pàgina 112 de 199 

 

Font: Consorci de residus Ribera i Valldigna. 

Atesa la gran capacitat de valorització de residus domèstics que posseeix el complex de 

Guadassuar, els objectius quantitatius buscats per tots els pobles pertanyents a aquest 

consorci han d'anar enfocats en diversos aspectes: 

 Implantar la recollida de la fracció orgànica. 

 La fracció orgànica ha d'arribar a planta amb un percentatge d' impropis mínims. 

 Augmentar de forma considerable la separació en origen d'envasos lleugers, 

paper i cartró i vidre. 

 Reduir de forma considerable la quantitat de fracció resta que arriba a planta. 

D'aquesta manera la planta de valorització encara pot arribar a augmentar els 

percentatges de reciclatge obtinguts actualment i amb això complir la normativa vigent 

tant per al consorci com per als municipis que el formen. 

Per tant, quantitativament s'assolirien els objectius de reciclatge marcats en la 

legislació. 

9.2 Justificació qualitativa 
Pel que fa als objectius qualitatius buscats amb l'Alternativa 1 s'aconsegueixen els 

objectius següents: 

 Implantar un sistema de recollida que respongui a la realitat municipal, tant a la 

seva tipologia viària com edificatòria i distribució de la població. 

 Implantar un sistema que resulte econòmicament viable per al municipi de 

Castelló. 

 Millorar el sistema actual mitjançant illes de contenidors afegint la fracció 

orgànica i intentant explotar el sistema actual. 

 Implantar un sistema el més informatitzat possible per a l'alternativa escollida, de 

manera que es coneguen totes les quantitats recollides de cada fracció, així com 

la seua distribució tant a nivell zonal com a nivell estacional. 

 Implantar un sistema de recollida que ens permeta realitzar millores en el temps 

sense que això suposi un augment del cost del servei de recollida, com col·locar 

contenidors amb identificació personal. 

 Augmentar de forma considerable la sensibilització dels ciutadans quant a la 

separació dels residus, mitjançant comunicació, educació i foment de la 

implicació.  
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 Millorar la coordinació i la comunicació entre l'Ajuntament de Castelló i el 

Consorci Ribera i Valldigna i els ciutadans del municipi.  

Amb això tot això aconseguim reduir els impactes negatius sobre la salut de les 

persones o el medi ambient dels residus generats i el contingut de substàncies perilloses 

en materials i productes, a més de la quantitat de residus que són traslladats a 

abocadors. 
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10. MEMÒRIA ECONÒMICA VINCULANT 
A continuació, tenint en compte el sistema de recollida escollit i les millores 

incorporades anteriorment, incorporem una memòria econòmica vinculant amb 

càlculs més exhaustius sobre el sistema elegit. 

En aquest cas, a més, s'incorporen les campanyes d'educació ambiental 

necessàries de forma anual, a més de dos educadors ambientals. 

En un futur, tant el servei de recollida, com les campanyes i l'educador ambiental 

es poden compartir amb la Mancomunitat. 

10.1 Dimensionament del personal 

  

DIMENSIONAMENT DEL PERSONAL 
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RECOLLIDA 
RESTA I 

ORGÀNICA 
POSTERIOR 
CASC URBÀ 

301,00  12,00  52,00  16.408,51 € 15.248,6 € 4.186,62 € 3.890,6 € 39.734,41 € 

RECOLLIDA 
SELECTIVA 
CÀRREGA 
SUPERIOR 

151,00  6,00  0,00  6.173,63 € 0,00 € 294,37 € 0,00 € 6.468,00 € 

RECOLLIDA 
CARTRÓ 

COMERCIAL 
53,00  0,00  0,00  1.444,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.444,60 € 

RECOLLIDA 
VOLUMINOSOS 53,00  0,00  0,00  4.333,81 € 4.027,4 € 0,00 € 0,00 € 8.361,26 € 

NETEJA 
POSTERIOR 

RESTA-ORGÀNIC 
24,00  0,00  0,00  1.144,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.144,78 € 

NETEJA 
SELECTIVA 12,00  0,00  0,00  490,62 € 455,94 € 0,00 € 0,00 € 946,56 € 

MANTENIMENT 
CONTENIDORS 12,00  0,00  0,00  163,54 € 151,98 € 0,00 € 0,00 € 315,52 € 

 

     TOTAL 58.415,14 € 
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10.2 Cost de combustible i manteniment 

COST DE COMBUSTIBLE I MANTENIMENT 
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RECOLLIDA RESTA I 
ORGANICA POSTERIOR CASC 

URBÀ 
365,00  27,78 € 6.336,81 € 33,12 € 12.088,80 € 18.425,61 € 

RECOLLIDA SELECTIVA 
CÀRREGA SUPERIOR 157,00  27,78 € 2.044,27 € 22,08 € 3.466,56 € 5.510,83 € 

RECOLLIDA CARTRÓ 
COMERCIAL 53,00  11,11 € 184,03 € 11,04 € 585,12 € 769,15 € 

RECOLLIDA VOLUMINOSOS 53,00  11,11 € 552,08 € 4,83 € 255,99 € 808,07 € 

NETEJA POSTERIOR RESTA-
ORGÀNIC 24,00  40,28 € 528,65 € 7,59 € 182,16 € 710,81 € 

NETEJA SELECTIVA 12,00  11,11 € 62,50 € 7,59 € 91,08 € 153,58 € 

MANTENIMENT 
CONTENIDORS 12,00  11,11 € 20,83 € 2,62 € 31,46 € 52,30 € 

     TOTAL 26.430,34 € 
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10.3 Inversió - Parc mòbil 

INVERSIÓ - PARC MÒBIL 
     

VEHICLE UNITATS PREU UNITARI MATÈRIA 

VEHICLE CÀRREGA POSTERIOR 0,45 100.000,00 € 45.000,00 € 

VEHICLE CÀRREGA SUPERIOR 0,2 150.000,00 € 30.000,00 € 

VEHICLE CAIXA OBERTA 0,2 50.000,00 € 10.000,00 € 

VEHICLE RENTACONTENIDORS POSTERIOR 0,10 130.000,00 € 13.000,00 € 

 TOTAL 98.000,00 € 

     

QUOTA ANUAL (10 anys de servei) 11.488,59  €  

 

 

10.4 Sistemes informàtics de control del servei 

SISTEMES INFORMÀTICS CONTROL SERVEI 
     

VEHICLE UNITATS PREUS UNIITARI IMPORTACIÓ 

SISTEMA 0,45 8.000,00 € 3.600,00 € 

  TOTAL 3.600,00 € 

   

QUOTA ANUAL (10 anys de servei) 422,03  €  
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10.5 Cost d' implantació 

IMPLANTACIÓ 
    

 UNITATS PREU UNITARI MATÈRIA 

CONTENIDORS PAPER I CARTRÓ 
SUPERIOR 5  600,00 € 3.000,00 € 

CONTENIDORS ENVASOS SUPERIOR 5  600,00 € 3.000,00 € 

CONTENIDORS ORGANICA POSTERIOR 140  150,00 € 21.000,00 € 

CONTENIDORS RESTA POSTERIOR 10  150,00 € 1.500,00 € 

ETIQUETES CONTENDENTS 160  2,50 € 400,00 € 

  TOTAL 28.900,00 € 
  

QUOTA ANUAL (10 anys de servei) 3.387,96 € 

 

 

10.6 Campanya de sensibilització i educació ambiental 
FASE 1: PRESENTACIÓ I COMUNICACIÓ 

ACCIÓ DESCRIPCIÓ 
ANY 

D’IMPLANTACIÓ 
COST 

Presentació del servei 

Enviament d'una carta explicativa i 

personalitzada a cada municipi i cada 

productor. 

Explicació àmplia, completa i atractiva del que 

es va a fer i com es va a fer. 

Millor garantia per fer arribar la informació. 

2022  

Roda de premsa 
Informar la ciutadania a través dels mitjans de 

comunicació. 
2022  

Presentació de la 

campanya de 

sensibilització 

Acte de presentació. 

Vídeo de campanya. 
2022  
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FASE 2: PLA DE SENSIBILITZACIÓ 

ACCIÓ DESCRIPCIÓ 
ANY 

D’IMPLANTACIÓ 
COST 

Creació de la 

campanya 

Definició d'objectius. 

Idear i desenvolupar la imatge de la campanya. 

Creació de marca i eslògan de campanya. 

2022  

Desenvolupament 

dels materials de 

campanya 

Creació del material que serveixi de suport informatiu 

o de suport: 

§ Imant-calendari amb infografies de com separar 

correctament les diferents fraccions. 

§ Guia pràctica per a la correcta separació de 

residus per distribuir-lo a la població. 

§ Manual digital de bones pràctiques de gestió 

dels bioresidus. 

§ Cartells i panells informatius. 

§ Material web i xarxes socials. 

§ Vídeo explicatiu de curta durada per donar a 

conèixer els objectius de la campanya i els 

coneixements d'ajuden a sensibilitzar el públic 

objectiu. 

2022  

Educació 

Ambiental en 

mitjans digitals 

Publicacions web i en xarxes socials. 

Comunity Manager per dur a terme les publicacions 

digitals i el seguiment de l'impacte generat 

d'aquestes. 

2022  

Assessorament 

tècnic a l'equip de 

govern 

Assessorament Tècnic Ambiental necessari per al 

desenvolupament de les seves funcions. 
  

Xerrades 

informatives 

L'equip de govern i l'empresa que presta el servei 

expliquen el projecte als veïns. 
2022  

Punt d'informació 

mòbil 

A peu de carrer en llocs estratègics i dies de 

confluència per visualitzar el màxim possible el 

projecte. 

2022  

Accions de 

participació 

Tallers formatius sobre el funcionament del sistema. 

Millors pràctiques de separació en origen. 
2022  

Propostes de 

realimentació 

Feedback per part de la ciutadania sobre el Pla. 

Seguiment de l'opinió dels veïns mitjançant 

enquestes aleatòries per obtenir informació 

sociològica estadística sobre la percepció del servei 

implementat. 

2022  

Tallers i 

dinàmiques a la 

comunitat escolar 

Contractació d'educadors ambientals per fomentar la 

implicació dels alumnes amb la campanya com a 

transmissors de la informació i del col·legi com a 

grans productors. 

2022  

Jornades al 

municipi 

Es tractarà de convertir aquestes jornades en el focus 

de referència més enllà de l' àmbit municipal amb la 

participació d' experts i d' altres experiències, etc. 

2022  
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Balanç dels 

resultats 

Es mesuraran mitjançant variables objectives (KPI's 

Key Performance Indicator), per exemple: 

§ Increment del percentatge de recollida de 

bioresidus. 

§ Percentatge d'impropis en els contenidors de 

selectiva. 

§ Increment en el percentatge de recollida 

selectiva de la resta de fraccions. 

§ Reducció en el percentatge de fracció resta. 

§ Reducció en la Taxa de Gestió de Residus que 

paga el ciutadà. 

§ Increment en la Bonificació que Ecoembes 

pagaria a l'Ajuntament. 

Avaluació d' aquests KPI's i propostes de millora per 

a accions futures. 

Remissió d'informe als serveis tècnics de 

l'Ajuntament amb totes les variables del punt anterior 

analitzades 

2022-2023  

 

IMPLANTACIÓ  

 

VEHICLE UNITATS PREUS UNIITARI IMPORTA 

CAMPANYA COMUNICACIÓ I 
EDUCACIÓ IMPLANTACIÓ 
ORGÀNICA 1R ANY 

1,00 5.000,00 € 5.000,00 € 

CAMPANYA COMUNICACIÓ I 
EDUCACIÓ IMPLANTACIÓ 
ORGÀNICA SEGÜENTS 

9,00 3.000,00 € 27.000,00 € 

    TOTAL 32.000,00 € 

 

QUOTA ANUAL (10 anys de servei) 3.751,38 €  
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10.7 Cost del servei 

 
UNITATS PREU 

UNITARI MATÈRIA 

PERSONAL DIRECTE       

PERSONAL DE RECOLLIDA   58.415,14 € 

PERSONAL INDIRECTE    

ENCARREGAT 0,200 28.000,00 € 5.600,00 € 

TÈCNIC EDUCADOR DE REFORÇ 2,00 24.000,00 € 48.000,00 € 

FUNCIONAMENT    

COMBUSTUBLE I MANTENIMENT 1,00  26.430,34 € 

ASSEGURANCES    

VEHICLE CÀRREGA POSTERIOR 0,45 2.500,00 € 1.125,00 € 

VEHICLE CÀRREGA SUPERIOR 0,20 2.500,00 € 500,00 € 

VEHICLE CAIXA OBERTA 0,20 450,00 € 90,00 € 

VEHICLE RENTACONTENIDORS 0,10 1.100,00 € 110,00 € 

ALTRES    

EINES I MANTENIMENT CONT 12,00 50,00 € 600,00 € 

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 12,00 150,00 € 1.800,00 € 

MANTENIMENT SISTEMA INFORMACIÓ 12,00 300,00 € 3.600,00 € 

SUBTOTAL 1   146.270,48 € 

CAMPANYES ANUALS DE REFORÇ   3.751,38 € 

AMORTITZACIONS    

PARC MÒBIL   11.488,59 € 

SISTEMA DE CONTROL I INFORMACIÓ   422,03 € 

MATERIAL    1,06 € 

SUBTOTAL 2   161.933,53 € 

DESPESES GENERALS 12%  19.432,02 € 

BENEFICI INDUSTRIAL 7%  11.335,35 € 

SUBTOTAL 3   192.700,90 € 

IVA 10%   19.270,09 € 

TOTAL   211.970,99 € 
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11. REVISIÓ DELS OBJECTIUS DE LA NORMATIVA I LA 
PLANIFICACIÓ 

En els últims anys la normativa ha anat adaptant-se a les necessitats de la moderna 

gestió de residus, en aquests moments la normativa no només marca punts teòrics si 

no que ha passat a marcar i definir de forma quantitativa quins són els objectius que 

s'han de complir. 

Segons veiem estipulat al Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana, en els 

plans locals de residus s'hauran d'aconseguir els objectius quantitatius i qualitatius 

nacionals i comunitaris establits en la Llei 22/2011 de residus i les seues modificacions, 

així com el Pla Estatal Marc de Residus i el PIR-CVA (DECRET 55/2019, de 5 d'abril,  

del Consell, pel qual s'aprova la revisió del Pla integral de residus de la Comunitat 

Valenciana) 

A més, s'haurà de preveure l'adequació a allò que s'indica en les Directives del 

Parlament Europeu i del Consell de 30 de maig de 2018, en especial les Directives 

850/2018, 851/2018 i 852/2018 i la 849/2018. 

En el punt actual, s'exposen quins són els objectius marcats per la normativa i la 

planificació actual: 

 Llei 22/2011 

Secció 2. Objectius i mesures en la gestió de residus 

Article 21: Recollida, preparació per a la reutilització, reciclat i valorització de residus. 

Les Entitats Locals habilitaran espais, establiran instruments o mesures per a la 

recollida separada de residus domèstics i en el seu cas, comercials als quals cal 

donar una gestió diferenciada bé per la seva perillositat, per facilitar el seu 

reciclat o per preparar els residus per a la seva reutilització. 

Les autoritats ambientals en els seus respectius Plans i Programes fomentaran 

mètodes de recollida eficients d' acord amb les característiques i possibilitats de 

cada territori o població, per facilitar el compliment dels objectius de preparació 

per a la reutilització, reciclat i valoració. 

Article 22: Objectius específics de preparació per a la reutilització, reciclat i valorització. 

Per tal de complir els objectius d'aquesta Llei i d'avançar cap a una societat del 

reciclat amb un alt nivell d'eficiència dels recursos, el Govern i les autoritats 
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competents hauran d'adoptar les mesures necessàries a través dels plans i 

programes de gestió de residus per garantir que s'assoleixen els següents 

objectius i, en el seu cas, els que s'establisquen: 

a) Abans de 2020, la quantitat de residus domèstics i comercials destinats 

a la preparació per a la reutilització i el reciclat per a les fraccions de 

paper, metalls, vidre, plàstic, bioresidus o altres fraccions reciclables 

haurà d'assolir, en conjunt, com a mínim el 50% en pes. 

b) Abans de 2020, la quantitat de residus no perillosos de construcció i 

demolició destinats a la preparació per a la reutilització, el reciclat i altra 

valorització de materials, amb exclusió dels materials en estat natural 

definits en la categoria 17 05 04 de la llista de residus, haurà d'assolir 

com a mínim el 70% en pes dels produïts. 

 Directiva Residus 2008/98/CE  

En aquesta directiva l'última revisió vigent existeix des del 5 de Juliol de 2018. A l’article 

11: Preparació per a la reutilització i el reciclat, es proposa el següent: 

Ö Abans de 2020, s'haurà d'augmentar com a mínim fins a un 50% global del seu 

pes la preparació per a la reutilització i el reciclat de residus de materials tals 

com, almenys, el paper, els metalls, el plàstic i el vidre dels residus domèstics i 

possiblement d'altres orígens en la mesura que aquests fluxos de residus siguen 

similars als residus domèstics; 

Ö Ants de 2020, s'haurà d'augmentar fins a un mínim del 70% del seu pes la 

preparació per a la reutilització, el reciclat i una altra valorització de materials, 

incloses les operacions de rebliment que utilitzen residus com succedanis 

d'altres materials, dels residus no perillosos procedents de la construcció i de les 

demolicions, amb exclusió dels materials presents de manera natural definits en 

la categoria 17 05 04 de la llista de residus. 

Ö Per a 2025, s'augmentarà la preparació per a la reutilització i el reciclat de residus 

municipals fins a un mínim del 55% en pes; 

Ö Per a 2030, s'augmentarà la preparació per a la reutilització i el reciclat de residus 

municipals fins a un mínim del 60% en pes; 

Ö Per a 2035, s'augmentarà la preparació per a la reutilització i el reciclat de residus 

municipals fins a un mínim del 65% en pes. 
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 PIR-CVA  

El DECRET 55/2019, de 5 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova la revisió del Pla integral 

de residus de la Comunitat Valenciana), en l'Article 22. Objectius de reciclat per a 

diverses tipologies de residus estableix que: 

Ö 2019: 50% reciclats respecte de la totalitat de residus produïts 

Ö 2020: 65% reciclats respecte de la totalitat de residus produïts 

Ö 2021: 66% reciclats respecte de la totalitat de residus produïts 

Ö 2022: 67% reciclats respecte de la totalitat de residus produïts 

 

12. CONCLUSIONS DEL DIAGNÒSTIC 
Els estudis realitzats ens porten a obtenir les conclusions següents: 

 Castelló es tracta d'un municipi amb un nucli de població ben consolidat, però 

que posseeix gran quantitat de disseminats i nuclis de població distribuïts pel 

terme municipal, la qual cosa pot dificultar la recollida i la gestió dels residus. 

 Actualment, al municipi gran part de la població ja té una gran consciència quant 

a la separació de residus a la llar. Però tal vegada falta fomentar-la perquè 

millore. 

 El municipi té projectades gran quantitat d'accions de sensibilització i educació 

per fomentar la recollida selectiva. 

 El municipi ha plantejat per a un futur una recollida porta a porta de la fracció 

orgànica a grans productors per tal de poder augmentar la quantitat de la 

recollida selectiva i a més aconseguir una fracció orgànica amb menys impropis. 

 El municipi pot millorar de forma substancial la quantitat de recollida de les 

fraccions selectives atès que com hem vist els seus objectius estan ben 

encaminats.  
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13. ABAST DE LA PLANIFICACIÓ 2022-2031 
Pel que fa a l'abast conceptual del pla local de gestió de residus de Castelló, inclouran 

totes aquelles accions i projectes dirigits a la correcta gestió dels residus quant a nivell 

local es refereix, projectes encaminats a l'augment del reciclatge i separació de residus 

de les diferents fraccions selectives i la reducció constant de tones de la fracció resta 

generades,  s' inclouran tots aquells projectes que fomenten la reducció de les quantitats 

de residus generades. 

Tal com s'indica en el punt "19.4 Avaluació i seguiment del Pla", el pla és un 

document viu, per tant a final d'any es realitzarà una memòria per comprovar si 

s'estan assolint els objectius. A més, també es valorarà si segons els canvis 

normatius tant de l'actualització del PIRCV com de la nova legislació estem 

complint amb els objectius plantejats en la normativa vigent. 

Tot això referit a la prevenció quantitativa, a més quant a la prevenció qualitativa s' inclou 

tot el destinat a reduir els impactes negatius enfront del medi ambient i la ciutadania. 

Quant al referit a l'abast territorial i als residus, l'abast de la planificació del pla local 

actual implica tots els fluxos de residus locals o de residus assimilables generats dins 

del terme municipal de Castelló, tot això d'acord amb la definició de residus municipals 

que es va establir en la Llei 22/2011 de 28 de juliol de residus i sòls contaminats. 

14. DESENVOLUPAMENT DE LES ACTUACIONS DE LA 
PLANIFICACIÓ 

Més que un pla de comunicació i sensibilització a l'ús, la posada en marxa d'un nou 

sistema de recollida de residus com la que es planteja, requereix una proposta 

d'acompanyament i aprenentatge continu per a la població mentre dure el procés 

d'implantació i d'un sistema de recordatoris i reforços que facen que la ciutadania 

s'involucre amb el poble i el seu nou model de gestió de residus. 

Perquè la població puga anar percebent i interioritzant el canvi de model de servei que 

s'ha de fer, cal articular una potent campanya de comunicació que puga arribar a màxim 

possible de veïns i veïnes. 

S'han d'elaborar i difondre tríptics, calendaris per al frigorífic, cartells informatius, 

enganxades per als poals i els contenidors. Es faran reunions i processos participatius 

amb qüestionaris i enquestes amb els representants de les diferents associacions de la 

societat civil i la resta de públic a qui va dirigida aquesta campanya. Es faran xerrades i 
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tallers als col·legis, es plantejaran missatges als mitjans de comunicació locals i 

s'articularà una bona campanya permanent a les xarxes socials. En definitiva, s'intentarà 

instal·lar un estat d'ànim de bona predisposició i favorable al canvi que va a produir-se i 

s'intentarà mantenir al llarg del temps. 

14.1 Mapa de públics 
Per al plantejament inicial de la campanya s'ha de tindre clar el públic al qual va dirigit. 

A Castelló, s'ha identificat el següent públic d'interès per a la campanya: 

1. Veïns de la població  

Veïns particulars que conformen la gran massa del poble a la qual anirà destinada 

principalment la campanya. Aquests veïns estan ubicats segons el nostre estudi en dues 

zones principalment al tèrme municipal: 

 Casc urbà: caracteritzat per una urbanització compacta i coexisteixen el nucli 

de cases unifamiliars amb un altre de disposició vertical de mitjana i alta alçada. 

A més d'incloure també en aquest punt el polígon industrial. 

 Nuclis de població i cases disseminades: a l'entorn del nucli urbà, i repartides 

pel terme municipal hi ha un grup de casa construïdes de forma rural de manera 

independent. 

2. Veïns implicats en el procés 

Són els líders d'opinió, els que més implicats estan des del principi amb la campanya i 

la nova gestió de residus. Ells ens han d'ajudar a ser els precursors del canvi, per la qual 

cosa cal tenir una comunicació directa, efectiva i contínua amb ells al llarg de tota la 

campanya. 

3. Grans productors de residus 

Es tracta d'aquells generadors de residus que no són persones físiques, sinó jurídiques 

(comerços, empreses, empreses de gestió i de serveis) i que a causa de la seva activitat 

específica generen grans quantitats de residus d'alguna o algunes fraccions molt 

concretes. 

4. Usuaris dels grans productors de residus 

Però no solament hem de fixar-nos en els grans productors, si no en els seus usuaris: 

usuaris de bars i restaurants, de la residència, dels col·legis, de les tendes, és la manera 

d'expandir més el missatge, d'arribar a usuaris de vegades no residents, però que no ve 

al poble, d'implicar, a més, millor els grans productors facilitant-nos materials que 
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demostren que ells també estan implicats, com enganxades per als vidres i cartells i 

diversos materials (bosses per al pa de paper, tovallons, posa gots, etc.). 

 

 

5. Comunitat Educativa 

Fonamentalment, els xiquets i xiquetes com a transmissores del missatge a casa, però 

també les associacions de pares i mares d'alumnes, col·lectives especialment 

implicades en aquest tipus de campanyes educatives. També, per suposat, als 

professors. 

6. Associacions Locals 

Igualment, importants són els col·lectius socials. Ja organitzats, són un vehicle 

fonamental per organitzar xerrades, processos participatius i difondre els missatges. 

7. Tècnics i càrrecs de l' administració local 

Fonamentalment, perquè tinguen una coordinació 

perfecta amb la campanya i es puga acomodar en 

el temps, als èxits aconseguits i els reptes 

plantejats per a cadascuna de les anualitats del 

contracte. 

8. Mitjans de comunicació 

Tan tradicionals com online, com principals 

difusors del missatge. 

 

9. Usuaris de xarxes socials 

Mitjançant la campanya permanent en xarxes socials, facilitant a l'ajuntament, tots els 

materials adaptats per a aquests mitjans i específics per a les principals xarxes socials: 

Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, etc. 

14.2 Pla d'acció 
El Pla d'Acció que es durà a terme en les fases següents: 

Figura 29. Mapa de públic objectiu de la campanya. 

Font Elaboració pròpia. 
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14.2.1 Fase 1: Presentació i comunicació 

En la primera fase estigui enfocada a la presentació Pla Local de Gestió de Residus 

Urbans a la ciutadania. L'objectiu en aquesta fase serà informar la població sobre la 

implantació del nou Pla que es durà a terme per millorar la gestió dels residus del 

municipi. 

En la següent taula es mostren les accions que es realitzaran en aquesta fase: 

Taula 71. Fase 1: Presentació i comunicació 

FASE 1: PRESENTACIÓ I COMUNICACIÓ 

ACCIÓ DESCRIPCIÓ 
ANY 

D’IMPLANTACIÓ 
PERIODICITAT 

Presentació del servei 

Enviament d'una carta explicativa i 

personalitzada a cada municipi i cada 

productor. 

Explicació àmplia, completa i atractiva del què 

es va a fer i com es va a fer. 

Millor garantia per fer arribar la informació. 

2022 - 

Roda de premsa 
Informar la ciutadania a través dels mitjans de 

comunicació. 
2022 - 

Presentació de la 

campanya de 

sensibilització 

Acte de presentació. 

Vídeo de campanya. 
2022 - 

Font Elaboració pròpia. 

 

14.2.2 Fase 2: Pla de sensibilització 

En la segona fase es pren educar i conscienciar la ciutadania sobre la correcta separació 

en origen i la seva importància per poder dur a terme una correcta gestió dels residus 

urbans del municipi. A més d'ajudar a assolir els objectius de reciclatge establerts a la 

normativa. 

Els objectius de la campanya són: 

 Introduir la separació dels bioresidus a través del contenidor de color marró. 

 Que els ciutadans interioritzen els problemes derivats d' una mala gestió dels 

residus, i comprenguen la part de responsabilitat que els correspon, en un 

context d'Economia Circular. 

 Promoure la participació activa en la millora de la separació selectiva dels 

residus, fonamentalment en la fracció orgànica. 
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 Afavorir l'ús de materials reciclats com una bona alternativa. 

 Conèixer i acceptar les infraestructures i serveis de gestió dels residus en 

criteris de desenvolupament sostenible, i els costos derivats associats a elles, 

sobretot la "Taxa de Reciclatge". 

 Proporcionar a l'Equip de Govern els coneixements i eines suficients per 

poder dur a terme accions de millora contínua al municipi. 

Ø EINES DE SENSIBILITZACIÓ 

Per al desenvolupament de la campanya de sensibilització, es planteja una relació 

d'eines, tant d' equip humà com de materials, perquè esta arribe a aconseguir l'èxit. 

Gabinet de sensibilització de la campanya. Equip de treball. 

S'establirà un equip de treball que funcionarà com a veritable gabinet de sensibilització 

de la campanya, estarà format per: 

 Coordinador: periodista especialitzat en comunicació ambiental. 

 Responsable d' Educació Ambiental: s'encarregarà del disseny i control dels 

tallers ambientals, de la creació de continguts i de la formació dels educadors 

locals i la seva coordinació. 

 Responsable de Disseny: dissenyadora gràfica especialitzada en materials 

sostenibles, que serà la responsable del disseny de marca, aplicacions, disseny 

d' elements de campanya i control de qualitat dels materials. 

 Responsable audiovisual i online: que s'encarregarà dels vídeos i materials 

online per a campanyes en xarxes i portarà el dia a dia de les xarxes socials de 

la campanya. 

 Responsable de qualitat i anàlisi de dades: tractarà d' interpretar les dades de 

la campanya, per ajudar a establir les millors solucions per a cada cas. 

 Dinamitzadors de participació: plantejaran i duran a terme els processos 

participatius. 

 Educadors ambientals: que informaran en el dia a dia de la campanya als 

públics objectius i en faran seguiment. 

El contacte amb l'ajuntament s'articularà al voltant del coordinador i responsable de 

premsa de la campanya que fomentarà reunions periòdiques amb els responsables 

designats per l'ajuntament, per a un seguiment i planificació de la mateixa. 
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El coordinador, convocarà la resta de l'equip quan siga necessària la seva presència, o 

bé en reunions presencials o a distància. 

S'establirà un mecanisme de control d'accions i dades a partir d'un programa d'ordinador 

amb accés per part de l'ajuntament, l'empresa i els responsables de campanya. 

Les accions que es prendran i el calendari d'implantació al llarg d'aquesta fase es 

mostren a les següents taules: 

Taula 72. Fase 1: Pla de sensibilització. 

FASE 2: PLA DE SENSIBILITZACIÓ 

ACCIÓ DESCRIPCIÓ 
ANY 

D’IMPLANTACIÓ 
PERIODICITAT 

Creació de la 

campanya 

Definició d' objectius. 

Idear i desenvolupar la imatge de la campanya. 

Creació de marca i eslògan de campanya. 

2022 - 

Desenvolupament 

dels materials de 

campanya 

Creació del material que serveixi de suport informatiu 

o de suport: 

§ Imant-calendari amb infografies de com separar 

correctament les diferents fraccions. 

§ Guia pràctica per a la correcta separació de 

residus per distribuir-lo a la població. 

§ Manual digital de bones pràctiques de gestió 

dels bioresidus. 

§ Cartells i panells informatius. 

§ Material web i xarxes socials. 

§ Vídeo explicatiu de curta durada per donar a 

conèixer els objectius de la campanya i els 

coneixements d'ajuden a sensibilitzar el públic 

objectiu. 

2022 - 

Educació 

Ambiental en 

mitjans digitals 

Publicacions web i en xarxes socials. 

Comunity Manager per dur a terme les publicacions 

digitals i el seguiment de l' impacte generat d' 

aquestes. 

2022 - 

Assessorament 

tècnic a l' equip 

de govern 

Assessorament Tècnic Ambiental necessari per al 

desenvolupament de les seves funcions. 
 

TOT EL 

CONTRACTE 

Xerrades 

informatives 

L'equip de govern i l'empresa que presta el servei 

expliquen el projecte als veïns. 
2022 - 

Punt d'informació 

mòbil 

A peu de carrer en llocs estratègics i dies de 

confluència per visualitzar el màxim possible el 

projecte. 

2022 - 

Accions de 

participació 

Tallers formatius sobre el funcionament del sistema. 

Millors pràctiques de separació en origen. 
2022 - 

Propostes de 

realimentació 
Feedback per part de la ciutadania sobre el Pla. 2022 ANY A ANY 
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Seguiment de l'opinió dels veïns mitjançant 

enquestes aleatòries per obtenir informació 

sociològica estadística sobre la percepció del servei 

implementat. 

Tallers i 

dinàmiques a la 

comunitat escolar 

Contractació d'educadors ambientals per fomentar la 

implicació dels alumnes amb la campanya com a 

transmissors de la informació i del col·legi com a 

grans productors. 

2022 
TOT EL 

CONTRACTE 

Jornades al 

municipi 

Es tractarà de convertir aquestes jornades en el focus 

de referència més enllà de l' àmbit municipal amb la 

participació d' experts i d' altres experiències, etc. 

2022 
TOT EL 

CONTRACTE 

Balanç dels 

resultats 

Es mesuraran mitjançant variables objectives (KPI's 

Key Performance Indicator), per exemple: 

§ Increment del percentatge de recollida de 

bioresidus. 

§ Percentatge d' Impropis en els contenidors de 

selectiva. 

§ Increment en el percentatge de recollida 

selectiva de la resta de fraccions. 

§ Reducció en el percentatge de fracció resta. 

§ Reducció en la Taxa de Gestió de Residus que 

paga el ciutadà. 

§ Increment en la Bonificació que Ecoembes 

pagaria a l' Ajuntament. 

Avaluació d' aquests KPI' s i propostes de millora per 

a accions futures. 

Remissió d' informe als serveis tècnics de 

l'Ajuntament amb totes les variables del punt anterior 

analitzades 

2022-2023 - 

Font Elaboració pròpia. 

.
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Taula 73. Programació de les activitats de la campanya de sensibilització.  

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

2022 
 

Campanya Prèvia a l'Inici del Contracte         

Elaboració Material 
Informatiu           

Contractació Educador 
Ambiental           

  Reunions Informatives amb 
la Població          

  Reunió Grans Productors          

   Repartiment Materials Grans 
Productors         

   Repartiment Materials 
Individuals         

Tot el 
contracte Treball de l' Educador Ambiental 

Tot el 
contracte Campanya Permanent Durant Tota la Durada del Contracte 

Font: Elaboració pròpia. 
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14.2.3 Fase 3: Implantació del pla local de gestió de residus urbans 

En aquesta fase es duran a terme totes les accions necessàries per a la implantació del 

nou sistema de recollida al municipi. 

En aquesta fase es duran a terme les accions següents: 

Taula 74. Fase 3: Implementació del Pla Local de Gestió de Residus Urbans. 

FASE 3: IMPLEMENTACIÓ DEL PLA LOCAL DE GESTIÓ DE RESIDUS URBANS 

ACCIÓ DESCRIPCIÓ 
ANY 

D’IMPLANTACIÓ 
PERIODICITAT 

Implantació del 

sistema de recollida 

escollit 

Alternativa 1: Quint Contenidor  

§ Recollida mitjançant contenidors de les 

mateixes característiques que l' actual, però 

afegint un contenidor per a la recollida de la 

fracció orgànica. 

2022 - 

Servei de recollida 

de residus 

CASC URBÀ 

§ Càrrega lateral 

Fracció Orgànica 

Fracció Resta 

Fracció Envasos 

Fracció Paper i cartró 

CARTRÓ COMERCIAL 

VOLUMINOSOS 

NETEJA DE CONTENIDORS 

§ Fracció Resta 

§ Fracció Orgànica 

§ Fracció Envasos 

§ Fracció Paper i cartró 

MANTENIMENT DE CONTENIDORS. 

2022 - 

Mecanismes de 

control per a la 

millora contínua 

Implantar un sistema de control que puga registrar 

les possibles incidències en el sistema de 

recollida, que permeti anar millorant el sistema de 

gestió de residus. 

2022 
TOT EL 

CONTRACTE 

Font: Elaboració pròpia. 
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14.2.3 Fase 4: Coordinació i cooperació entre les entitats implicades 

En aquesta etapa s'inclouran totes les accions necessàries de comunicació i coordinació 

entre les entitats implicades per a una gestió correcta i eficient dels residus. 

 

Taula 75. Fase 4: Coordinació i cooperació entre les entitats implicades. 

FASE 4: COORDINACIÓ I COOPERACIÓ ENTRE LES ENTITATS IMPLICADES 

ACCIÓ DESCRIPCIÓ 
ANY 

D’IMPLANTACIÓ 
PERIODICITAT 

Mecanismes de 

coordinació, 

cooperació i 

transparència de totes 

les parts implicades 

Establir una bona comunicació entre 

totes les parts implicades (Ajuntament, 

consorci i ciutadania), per a una correcta 

i eficient gestió dels residus. 

Cooperació entre totes les parts i crear un 

portal de transparència on es puga 

consultar les dades de recollida que es 

vulguen consultar. 

2022-2023 - 

Conveni entre 

organismes públics i 

privats 

Sol·licitud de recursos tècnics i 

econòmics a altres entitats, com al 

Consorci de Residus, la Diputació 

provincial o Conselleria en matèria de 

residus. 

2022-2023 - 

Font: Elaboració pròpia. 

 

14.2.4 Fase 5: Legislació en matèria de gestió de residus 

Es donen les accions necessàries per elaborar un marc normatiu en què permeti dur a 

terme una correcta gestió dels residus urbans en els municipis. 

Taula 76. Fase 5: Legislació en matèria ambiental de gestió de residus. 

FASE 5: LEGISLACIÓ EN MATÈRIA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

ACCIÓ DESCRIPCIÓ 
ANY 

D’IMPLANTACIÓ 
PERIODICITAT 

Ordenança municipal 

de gestió de residus 

Redacció d'una ordenança municipal per a la 

correcta gestió de residus que s'adapti al Pla 

Local de Gestió de Residus i a la Normativa 

autonòmica (PIVCVA). 

2022-2023 - 

Ordenança fiscal per 

regular la taxa de 

recollida i transport 

de residus 

Redacció d' una ordenança fiscal que reguli la 

taxa de recollida i transport dels residus 

adaptant-se a la normativa autonòmica. 

2022-2023 - 

Font: Elaboració pròpia. 
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14.2.5 Fase 6: Estratègies de control i gestió 

En aquesta última etapa es monitoritzarà i avaluarà els canvis implantats al municipi. 

D'aquesta manera es podrà corregir possibles problemes en la gestió i fer més eficient 

el procés. 

Taula 77. Fase 6: Estratègies de control i gestió. 

FASE 6: ESTRATÈGIES DE CONTROL I GESTIÓ 

ACCIÓ DESCRIPCIÓ 
ANY 

D’IMPLANTACIÓ 
PERIODICITAT 

Establir indicadors de 

mesurament 

Permeten avaluar el grau de compliment i 

assoliment dels objectius quantitatius i qualitatius 

definits. 

El sistema d' indicadors haurà d' estar subjecte a 

una revisió contínua, de manera que s' eliminen 

o incorporen nous indicadors i ajusten el sistema 

a les modificacions que s'introdueixen en el Pla 

de Gestió de Residus. 

2022-2023 
TOT EL 

CONTRACTE 

Plataforma de gestió 

online 

Eina per gestionar tots els aspectes relacionats 

amb el servei de recollida dels residus 

domèstics i assimilables. 

2022-2023 
TOT EL 

CONTRACTE 

Constitució d'un 

òrgan de coordinació 

i seguiment 

Garantir el compliment del pla d'acció i 

l'assoliment dels objectius preestablerts. 
2022-2023 

TOT EL 

CONTRACTE 

Evolució i revisió del 

Pla 

Redacció d' un document viu, actualitzat, capaç 

d' assumir nous reptes que es plantegen i 

adaptar-se als canvis de diferent índole que 

succeeixen durant el seu període de vigència. 

2022-2023 
TOT EL 

CONTRACTE 

Font: Elaboració pròpia. 

14.3 Control de qualitat del servei 
S'establirà un mecanisme de control de qualitat del servei, informant l'ajuntament de 

totes les incidències, com s'han resolt, propostes de millora contínues i anàlisi de les 

realitzades, per tal de millorar l'efectivitat de la campanya. 

Els educadors portaran una Tablet amb totes les dades per garantir la qualitat del servei. 

Es coordinaran amb els operaris que són els responsables de fer una inspecció ocular 

del contingut de cada bossa de fem recollida durant la seua jornada laboral. Aquella 

bossa que no complisca amb el que correspon, segons aquest programada la recollida 

aquell dia, no haurà de ser recollida i els educadors actuaran sobre la zona on toque. 

L'altre punt clau en el funcionament del model és que cap persona s'ha de quedar sense 

resposta. És funció de l' educador ambiental aquesta tasca. Ha d'haver algú que sempre 

explique a la gent el que ha ocorregut i que els ensenye a fer correctament la separació, 



PLA LOCAL DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CASTELLÓ 
 

 

 

 
Pàgina 135 de 199 

 

que els faça xerrades i tallers, que revise la informació que es genera contínuament 

sobre el comportament de la gent i que s'identifique qui no està tenint els millors resultats 

per ajudar-los. De tot això s’informarà l'Ajuntament amb caràcter diari. 
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15. PROCÉS DE PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓ 
CIUTADANA 

15.1 Antecedents i justificació 
Aquesta enquesta i el consegüent informe de resultats es realitza baix el marc del pla 

local de gestió de residus de Castelló, amb aquesta enquesta es busca recaptar 

informació sobre l'opinió dels ciutadans sobre el sistema de recollida actual, a més de 

conèixer quines són les seues actituds enfront del reciclatge, la conscienciació d'aquests 

sobre la separació de residus i el seu coneixement sobre el reciclatge. 

15.2 Grups d'interès 
En aquest cas el grup d'interès és tota la ciutadania ja que interessa conèixer l'opinió de 

tots els rangs d'edat. A l'inici de l'enquesta es consulta quin és el rang d'edat per 

d'aquesta manera tenir una representació. 

15.3 Metodologia Aplicada 
La metodologia aplicada ha estat, la realització d'una enquesta online mitjançant la 

difusió en xarxes socials i l'anunci d'aquesta a les diferents xarxes socials de 

l'ajuntament (Facebook, Whatsapp, etc.). 

 

Figura 30. Enquesta de participació ciutadana sobre el sistema de recollida de residus urbans a Castelló. 
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15.4 Resultats de les enquestes realitzades 
A continuació, es mostra el disseny  de l'enquesta i el contingut complet amb els resultats 

obtinguts. 

 

 

 

Edat 

1. Sap el que és la separació de residus urbans? 

2. Separa els residus a casa? 

3. En cas afirmatiu, quin tipus de residus separa? 

4. En cas negatiu, quin és el principal motiu per a no fer-ho? 

• Per falta d'espai a casa 
• No m'agrada l'actual sistema d'arreplegada 
• Perquè després s'ajunten tots els residus de nou 
• Perquè no val la pena l'esforç 
• Perquè desapareixen llocs de treball 
• Per comoditat 
• Per falta de temps 
• Perquè ja estic pagant una taxa perquè̀ altres ho facen per mi 
• Per falta de contenidors 
• Per llunyania de contenidors 

5. Quins serveis municipals utilitza normalment per a la recollida separada dels seus residus 

especials o perillosos? 
• Ecoparc fixe municipal 
• Ecoparc mòbil 
• Servei municipal de recollida de mobles i estris 



PLA LOCAL DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CASTELLÓ 
 

 

 

 
Pàgina 138 de 199 

 

• Altres 
• Cap 

6. Quin tipus d'informació considera que seria útil que es proporcione als veïns respecte a la 

gestió dels residus en el seu municipi? 

7. Li agrada l’actual sistema de recollida de residus que hi ha en la seua localitat? 

8. En general, quins aspectes positius destacaria de la gestió de residus a la seua localitat? 

9. Què milloraria de l'actual sistema d'arreplegada de residus? 

 

Edat de les persones enquestades 

 

 

1. Sap el que és la separació de residus urbans? 

 

 

1,6%

10,5%

57,3%

26,6%

4,0%
Menor de 16 anys

16 a 25 anys

26 a 35 anys

36 a 55 anys

56 a 70 anys

Major de 70 anys

98,4%

0,8% 0,8%

Sí

No

No sap / No respon
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2. Separa els residus a casa? 

 

3. En cas afirmatiu, quin tipus de residus separa? 

 

4. En cas negatiu, quin és el principal motiu per a no fer-ho? 

 

El principal motiu pel qual la majoria de persones enquestades no separa els residus 

es deu a que paguen una taxa perquè ho facen els professionals que corresponen, a 

83,06%

4,03%
12,90%

Sí

No

Només alguns residus

17,8%

17,3%

16,2%11,0%6,4%

14,7%

16,5% Vidre

Paper i cartó

Envassos

Matèria Orgànica

Resta

0 5 10 15 20

Perquè ja pague una taxa perque altres ho facen…
Per falta d'espai a casa

Perquè desapareixen llocs de treball
No m'agrada l'actual sistema d'arreplegada

Perquè després s'ajunten tots els residus de nou
Per falta de temps

Llunyania de contenidors
Falta de contenidors

Per comoditat
Falta de contenidors

Nº de Respostes

Re
sp

os
te

s
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més, també destaquen que és per la manca d'espai a casa i perquè desapareixen llocs 

de treball. 

 

5. Quins serveis municipals utilitza normalment per a la recollida separada dels 

seus residus especials o perillosos? 

 

 

6. Quin tipus d'informació considera que seria útil que es proporcione als veïns 

respecte a la gestió dels residus en el seu municipi? 

 

 

 

 

60,0%
8,2%

28,2%

2,9% 0,6%
Ecoparc fixe municipal

Ecoparc móbil

Servei municipal de
recollida de mobles i estris

Altres

Cap

33,0%

19,9%

31,2%

14,5%

1,4%
Com separar correctament

Quantitat i tipus de residus
que es generen al municipi
Informació sobre les taxes
de recollida i tractament
Tallers pràctics sobre
compostatge
Altre



PLA LOCAL DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CASTELLÓ 
 

 

 

 
Pàgina 141 de 199 

 

 

7. Li agrada l’actual sistema de recollida de residus que hi ha en la seua localitat? 

 

 

8. En general, quins aspectes positius destacaria de la gestió de residus a la 

seua localitat? 

 

Sobre el sistema de gestió al municipi, la majoria de ciutadans opinen que és 

beneficiós per al medi ambient i redueix la contaminació, a més, diuen que ajuda a 

reciclar cada dia més i millor els seus residus. També destaquen positivament la 

freqüència de recollida i el nombre de contenidors. 

 

 

 

26,6%
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32,3%
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12,1%
M'agrada molt

M'agrada una mica
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9. Què milloraria de l'actual sistema d'arreplegada de residus? 

 

Sobre què es podria millorar sobre l'actual sistema de recollida, la majoria dels veïns 

enquestats opinen que s'hauria de recompensar aquells que separen correctament els 

residus. També opinen que s'hauria de conscienciar més a la ciutadania perquè no 

deixen els residus fora dels contenidors i s'hauria d'incrementar el nombre de 

contenidors així com la freqüència de neteja i recollida d'aquests.  També destaquen 

que falta informació i conscienciació per millorar el reciclatge al municipi. 

Alguns veïns mostren la seva preocupació per la falta de contenidors en zones com la 

Font Amarga, Santa Ana i el Polígon Industrial. A més, suggereixen que a les àrees on 

hi ha contenidors en podria haver un de cada tipus, per facilitar el reciclatge. 

15.5 Conclusions 
Com veiem, la gran majoria (96%) de ciutadans enquestats separa els residus a casa, 

la qual cosa suposa una dada molt positiva, mentre que els que no ho fan (4%) es deu 

a motius de falta d'espai a casa i a causa del "pagament existent d'una taxa perquè 

altres persones ho facen per ells". 

Al voltant del 40% de població enquestada li agrada el sistema actual de recollida de 

residus. 

La majoria dels ciutadans creuen que el que millorarien del sistema actual seria establir 

compensacions per a la població que separa correctament els residus, a més de 

proporcionar major quantitat d'informació als ciutadans sobre com separar correctament 

per augmentar la seva consciència, al mateix temps que s'incremente el nombre de 

contenidors existents.  

0 20 40 60 80

Compensar els veïns i veïnes que separen
correctament i reciclen

Conscienciar a la ciutadania perque no deixen els
residus fora dels contenidors

Posar més contenidors o arreplegar els residus amb
major freqüència

Augmentar la freqüència de la neteja de contenidors
per a evitar brutícia i mals olors

Falta informació i conscienciació per a millorar el
reciclatge
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16. DOCUMENT DE SÍNTESI 
Castelló és un municipi de la província de València dins de la comarca de la Ribera 

Alta. Aquest municipi està dins del Consorci de Residus de la Ribera - Valldigna (CRIV), 

que proporciona el servei de recollida del municipi. 

Se situa a la confluència dels rius Xúquer i Albaida. El relleu és totalment planer amb 

tan sols alguns turons a la part meridional (port de Càrcer i la Muntanya del Castell), 

mentre que la resta del terme es manté a una altitud mitjana d'entre 30 m i 40 m sobre 

el nivell del mar, cobert per sediments pleistocens i holocens procedents dels rius 

Xúquer i Albaida. 

El clima és de tipus mediterrani, caracteritzat per hiverns trempats i plujosos, estius secs 

i calorosos, així com tardors i primaveres variables, tant en temperatures com en 

precipitacions. 

El terme municipal de Castelló limita amb les localitats d’Alberic, Beneixida, Carcaixent, 

Gavarda, Manuel, la Pobla Llarga, Sant Joan de l'Ènova, Senyera, Xàtiva i La Llosa de 

Ranes. 

Des de València s'accedeix a la localitat a través de l'A-7 per a enllaçar amb la carretera 

comarcal CV-560. També es pot accedir a la localitat a través de la línia 1 de Metro 

València, en l'estació homònima, sent aquesta l'última de la seua línia. 

El municipi té una superfície de 20,3 km2 i una densitat de població de 355,12 hab/km2, 

amb una població a 1 de gener 2020 de 7.054 habitants. 

Quant a la tipologia edificatòria, la major part de parcel·les del municipi estan ocupats 

per habitatges unifamiliars que suposen un 80,97% on els habitatges representen un 

49,17% dels habitatges del municipi. El percentatge de parcel·les entre 2 a 5 habitatges 

suposa un 15,36% que suposen el 25,34% d'habitatges total. En menor mesura, les 

parcel·les d'entre 6 i 10 habitatges suposen un 2,88% del total el 14,25% del nombre 

d'habitatges totals en el municipi. Les finques de més de 10 habitatges suposen un 

0,79% del total i un 11,25 dels habitatges del municipi. 

S'han tingut en compte els habitatges fora del nucli urbà i del voltant del nucli municipal. 

S'observa que aquests habitatges són una quantitat considerable, i encara que estan 

dispersats per tot el terme municipal no seran un problema a l'hora d'implantar cap dels 

sistemes de recollida. 
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En qualsevol cas, s'hauria de col·locar una àrea d'aportació específica per als habitants 

d'aquests habitatges, sempre sent aquests controlats mitjançant accessos identificats i 

en els quals es limitarà l'accés per a aquells que ho sol·liciten. 

Actualment Castelló realitza la recollida per contenidors de la forma habitual en la qual 

es porta realitzant a la Comunitat Valenciana: els residus es recullen en contenidors que 

es troben distribuïts al llarg del municipi. 

Hi ha contenidors de resta distribuïts pels carrers del nucli urbà i contenidors de selectiva 

repartits en punts més concrets. 

Actualment, es recull la fracció resta cada dia de la setmana i les fraccions selectives 

una vegada per setmana. 

Taula 78. Sistemes actuals de recollida del municipi. 

SISTEMES ACTUALS DE RECOLLIA 

RESTA ENVASOS 
LLEUGERS 

PAPER I 
CARTRÓ VIDRE VOLUMINOSO

S OLI ROBA PUNT NET 

       
 

Càrrega 
posterior 

130 
Contenidor
s de 1100 L  

6 d/s 

Càrrega 
Superior 

34 
Contenidors 

de 3.000 
litres 
1 d/s 

Càrrega 
Superior 

32 
Contenidor
s de 3.000 

litres 
1 d/s 

Càrrega 
Superior 

36 
Contenidor
s de 3.000 

litres 
1 d/s 

Recollida de 
Voluminosos i 
mobles porta 

de llars 

Contenidor
s d' Oli  

En omplir-
se 

Contenidor
s especials 
per a roba 

Recollida 
de 

materials i 
altres 

        
Rafael 

Sánchez 
S.L. CESPA S.A. CESPA S.A. ECOVIDRIO Neteges Rafael 

Sánchez S.L. 
CONSORCI 

Ribera  
CONSORCI 

Ribera 
CONSORCI 

Ribera  

        

Complex de 
Valorització 

de 
Guadassuar 

Planta de 
classificació 

Alzira 

Planta de 
classificaci

ó Alzira 

Planta de 
tractament 

d' Ecovidrio 
Ecoparc Gestor 

autoritzat 
Gestor 

autoritzat 

Indicacion
s 

Consorci 
Ribera  

Font: Elaboració pròpia 
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A l'any 2021 les quantitats de residus recollides van ser les següents: 

Taula 79. Quantitat de residus recollits al municipi en 2021. 

TOTALS 2021 (Tn) PERCENTATGE 

PAPER I CARTRÓ 43,25 2% 

ENVASOS 65,69 2% 

VIDRE 114,76 4% 

RESTA 2.432,04 92% 

TOTAL 2.655,74 100% 
Font: Elaboració pròpia a partir del Consorci de Residus la Ribera i Valldigna. 

 

 

Figura 31. Composició dels residus recollits al municipi l'any 2021. 

Font: Elaboració pròpia a partir del Consorci de Residus la Ribera i Valldigna. 

Taula 80. Comparativa de les diferents quantitats de les fraccions selectives recollides al llarg dels anys. 

 PAPER I CARTRÓ (Tn) ENVASOS (Tn) VIDRE (Tn) 

2018 41,32 46,44 119,67 

2019 58,27 68,54 132,71 

2020 58,30 84,78 120,88 

2021 43,25 65,69 114,76 

Font: Elaboració pròpia a partir del Consorci de Residus la Ribera i Valldigna. 

2% 2% 4%

92%

COMPOSICIÓ DE LA RECOLLIDA EN 2021

PAPEL Y CARTÓN
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Figura 32. Comparativa de la recollida selectiva al municipi al llarg dels anys. 

Font: Elaboració pròpia a partir del Consorci de Residus la Ribera i Valldigna. 

Es mostra una comparativa de generació de generació de residus de la fracció selectiva 

de Castelló, amb els municipis de Llombai, Alfarp, Càrcer, Alcàntera de Xúquer i 

Sumacàrcer, província de València i la Comunitat Valenciana en funció dels quilograms 

generats per cada habitant a l'any. 
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Figura 33. Comparativa de la generació d’envasos entre Castelló, Alfarp, Alcàntera de Xúquer, Càrcer, 
Llombai, Sumacàrcer, Valencia i la C. Valenciana. 

Font: Elaboració pròpia a partir del Consorci de Residus la Ribera i Valldigna. 

 

 

Figura 34. Comparativa de la generació de paper i cartó entre Castelló, Alfarp, Alcàntera de Xúquer, 
Càrcer, Llombai, Sumacàrcer, València i la C. Valenciana. 

Font: Elaboració pròpia a partir del Consorci de Residus la Ribera i Valldigna. 
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Figura 35. Comparativa de la generació d'envasos de vidre entre Castelló, Alfarp, Alcàntera de Xúquer, 
Càrcer, Llombai, Sumacàrcer, València i la C. Valenciana. 

Font: Elaboració pròpia a partir del Consorci de Residus la Ribera i Valldigna. 

 

A l'hora de la comparativa de les diferents alternatives, es comparen 6 alternatives noves 

més la situació actual: 

 Alternativa 0: Situació Actual 
 Alternativa 1: Cinquè Contenidor 
 Alternativa 2: Cinquè contenidor i Porta a Porta a Grans Productors 
 Alternativa 3: Porta a Porta Fracció Orgànica 
 Alternativa 4: Porta a Porta Complet sense vehicles bicompartimentats 
 Alternativa 5: Porta a Porta Complet sense vehicles bicompartimentats 

amb 4 dies d' orgànica 
 Alternativa 6: Càrrega Lateral 

A continuació, es compararà les quantitats de residu recollides en les alternatives 

proposades atenent a la quantia generada en 2020 i als percentatges de separació que 

ens permeten assolir els models estudiats: 
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Taula 81. Comparació de la generació de residus amb les diferents alternatives estudiades respecte a les 
dades del 2020. 

GENERACIÓ DE RESIDUS 

 2021 FRACCIÓ 
ORGÀNIC 

FRACCIÓ 
ORG + PaPGP 

PTA 
ORGÀNIC 

PTA SENSE 
BICOMP 

PTA SENSE 
BICOMP V2 

CÀRREGA 
LATERAL 

ORGÀNIC   398,37 531,16 929,54 860,49 860,49 398,37 

ENVASOS 65,69 118,81 132,09 145,37 286,83 286,83 118,81 

P I C 43,32 96,44 123,00 123,00 382,44 382,44 96,44 

VIDRE 114,76 141,32 141,32 167,88 167,32 167,32 141,32 

RESTA 2.432,04 1.900,88 1.728,25 1.290,04 693,17 693,17 1.900,88 

Font: Elaboració pròpia. 

Ara, es comprovarà els costos de tractament de les fraccions que suposen un cost per 

a l' administració: 

Taula 82. Comparativa dels costos de tractament de les diferents alternatives propostes per la 
administració. 

COSTOS TRACTAMENT 

 2021 FRACCIÓ 
ORGANIC 

FRACCIÓ 
ORG + 
PaPGP 

PTA 
ORGÀNIC 

PTA 
BICOMP 

PTA 
BICOMP 
SENSE 
VIDRE 

CÀRREGA 
LATERAL 

ORGÀNIC  31.869,82 42.493,09 74.362,90 68.838,80 68.838,80 31.869,82 

RESTA 206.723,40 161.574,49 146.901,10 109.653,25 58.919,32 58.919,32 161.574,49 

TOTAL 206.723,40 193.444,31 189.394,19 184.016,16 127.758,12 127.758,12 193.444,31 

Font: Elaboració pròpia. 

En aquest cas l'ajuntament de Castelló després de revisar totes les alternatives i tenint 

en compte els pros i els contres que presenta cadascuna d'elles ha decidit decantar-

se per l'ALTERNATIVA 1.  En cas de decisió posterior, s'optaria per l'Alternativa 2. 

S'elegeix l'ALTERNATIVA 1 a causa que el sistema mitjançant contenidors s'ha adaptat 

per ser el més eficient possible. 

En aquest cas, els contenidors de Castelló es troben col·locats mitjançant illes de 

contenidors, per tant, ja posseeix un sistema per contenidors més actualitzat, ja que en 

estar els contenidors col·locats d'aquesta manera els ciutadans tendeixen a augmentar 

el reciclatge ja que al temps que dipositen les fraccions resta i orgànic poden depositar 

les altres fraccions selectives quelcom que fomenta el reciclatge. 
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Per això, Castelló afegirà el contenidor marró a més augmentarà i millorarà els 

contenidors de les altres fraccions, per tant, s'augmentarà  la seua eficàcia, la seua 

millora en l'increment de la recollida selectiva, el seu accés a la població i fins i 

tot el seu benefici mediambiental. 

Es preveu augmentar l' educació i comunicació ambiental quant a gestió de residus es 

refereix i amb això buscar augmentar el percentatge de fraccions selectives recollides.  

Tenim en compte que l'Alternativa 1 és el servei que econòmicament parlant es pot 

permetre l'ajuntament de Castelló, ja que les altres suposen un cost de més del doble 

de l'actual i alguna fins i tot més del triple. 

A més, veient la tipologia del municipi la implantació d'algunes alternatives (com els 

porta a porta) serien de difícil implantació donat l'elevat cost que suposa. Altres com el 

sistema de càrrega lateral (tal com hem comentat anteriorment) no seria convenient ja 

que en aquest cas el sistema actual seria més eficient i per incorporar aquest servei 

caldria readaptar tota la contenirització tenint en compte que tots els contenidors haurien 

d'estar al lateral dret. 

Quant a l'elecció triada, els percentatges de separació que s'assoliran (un 40%) no es 

troben dins dels objectius de separació demandats per la legislació, però atès que el 

consorci de residus (Consorci Ribera i Valldigna) al qual pertany Castelló mitjançant la 

seua planta de tractament assoleix els nivells de reciclatge que es demanden no és del 

tot necessari arribar a uns percentatges de separació tan alts.  

L'Ajuntament de Castelló millorarà de forma considerable el seu percentatge de 

separació donat que passarà d'un 8,5 % a un mínim d'un 29,55% el primer any, la qual 

cosa suposa un gran increment amb el sistema de recollida plantejat. 
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Taula 83. Calendari de servei de recollida del municipi per a l’alternativa 1. 

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

CASC URBÀ 

POSTERIOR ORGÀNICA RESTA ORGÀNICA RESTA ORGÀNICA RESTA ORGÀNICA 

SUPERIOR ENVASOS CARTÓ      

CARTRÓ COMERCIAL TOT L' ANY     CARTRÓ 
COMERCIAL 

  

VOLUMINOSOS I PODA TOT L' ANY  VOLUMINOSOS  DONAR    

NETEJA CONTENIDORS 

CÀRREGA 
POSTERIOR 

RESTA-
ORGANIC 

 NETEJA 
RESTA 

NETEJA 
ORGÀNICA 

    

CÀRREGA 
SUPERIOR 
SELECTIVA 

NETEJA 
ENVASOS 

NETEJA 
PAPER 

CARTRÓ 
     

MANTENIMENT CONTENIDORS TOT L' ANY        

Font: Elaboració pròpia. 

 

Taula 84. Previsió de captació de residus amb la implantació d’un quint contenidor per a la fracción 
orgànica. 

 2021 2021% 
2021 

RECOLLIDA 
ACTUAL 

RESIDUS 
EN BOSSA 

RESIDUS 
BOSSA% 

PREVISIÓ 
RECOLLIDA 

TOTAL (REDUCCIÓ 
0%) 

PREVISIÓ 
RECOLLIDA 

TOTAL % 

ORGÀNIC    1.088,89 41,00% 398,37 15,00% 

ENVASOS 65,69 2,47% 65,69 387,48 14,59% 118,81 4,47% 

P I C 43,32 1,63% 43,32 504,07 18,98% 96,44 3,63% 

VIDRE 114,76 4,32% 114,76 154,30 5,81% 141,32 5,32% 

RESTA 2.432,04 91,57% 2.432,04 521,07 19,62% 1.900,88 71,57% 

TOTAL 2.655,82 100% 2.655,82 2.655,82 100% 2.655,82 100% 

Font: Elaboració pròpia. 

Es pot apreciar que el sistema no ofereix un bon rendiment quant a previsió de residus 

recollits selectivament i són insuficients per complir amb la legislació actual. 
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A continuació, s'exposen els resultats en un gràfic: 

 

Figura 36. Gràfica comparativa de la situació actual amb l’alternativa de la implementació del quint 
contenidor per a resta orgànica. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Taula 85. Balanç econòmic del servei a l’implantar la recollida de la fracció orgànica incloent retorns. 

 CINQUÈ CONTENIDOR 

COST SERVEI -149.948,26 

INGRESSOS ECOEMBES 22.364,36 

INGRESSOS VENDA 1.446,61 

TOTAL -126.137,29 
Font: Elaboració pròpia. 

El cost del servei de recollida per a l'ajuntament seria de 126.137,29 €. 

 

Pel que fa al balanç econòmic del servei, s'ha de tindre en compte que també pot variar 

depenent dels costos de gestió que es tinga aquest any concret. Cal tenir en compte 

que és un valor indicatiu ja que el mateix consorci només podrà baixar les taxes fins a 

un límit, atés que sempre existeixen despeses de gestió mínimes. 
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Taula 86. Balanç econòmic a l’implantar el contenidor de fracció orgànica. 

 CINQUÈ CONTENIDOR 

COST TRACTAMENT -193.444,31 

UDS FISCALS 3.500,00 

COST TRACTAMENT -55,27 

ECOPARC -16,00 

TOTAL -71,27 
Font: Elaboració pròpia. 

El cost del tractament per a cada unitat fiscal (llar) seria de 71,27 €. 

A continuació, mostrem les dades que seran d'esperar a partir del segon any 

d'implantació del sistema: 

Taula 87. Expectatives de recollida de cada fracció amb l’alternativa escollida. 

 SITUACIÓ 
ACTUAL 

SITUACIÓ 
ACTUAL % 

ALTERNATIVA 1 
Primer i Segon 

Any 
% 

Alternativa 1 
Següents 

Anys 
% 

ORGÀNIC 0,00 0,00 % 398,37 15,00 531,16 20,0% 

ENVASOS 65,69 2,47% 118,81 4,47 172,63 6,5% 

P I C 43,32 1,63% 96,44 3,63 199,19 7,5% 

VIDRE 114,76 4,32% 141,32 5,32 159,35 6,0% 

 223,78 8,43 754,94 28,43 1062,33 40 % 

RESTA 2.432,04 91,57% 1.900,88 72 1593,4908 60,0% 

TOTAL 2.655,82 100% 2.655,82 100% 2.655,82 100 % 

Font: Elaboració pròpia. 
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Figura 37. Expectatives de recollida de cada fracció amb l’alternativa escollida. 

Font: Elaboració pròpia. 

Com veiem els percentatges de separació en origen augmenten de forma significativa 

al municipi amb l'alternativa escollida i reduiran en gran mesura la quantitat d'impropis 

previstes. 

Quant als objectius de reciclatge a assolir, el Consorci Ribera i Valldigna, al qual pertany 

Castelló, assoleix ja de forma substancial els objectius de reciclatge marcats, gràcies a 

l'eficient complex de valorització de residus domèstics que es troba a Guadassuar. Tal 

com mostrem en la gràfica següent: 

 

Figura 38. Objectius de reciclatge de la UE. 
Font: Consorci de residus Ribera i Valldigna. 
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Atesa la gran capacitat de valorització de residus domèstics que posseeix el complex 

de Guadassuar, els objectius quantitatius buscats per tots els pobles pertanyents a 

aquest consorci han d' anar enfocats en diversos aspectes: 

 Implantar la recollida de la fracció orgànica. 

 La fracció orgànica ha d'arribar a planta amb un percentatge d'impropis mínims. 

 Augmentar de forma considerable la separació en origen d'envasos lleugers, 

paper i cartró i vidre. 

 Reduir de forma considerable la quantitat de fracció resta que arriba a planta. 

D'aquesta manera la planta de valorització encara pot arribar a augmentar els 

percentatges de reciclatge obtinguts actualment i amb això complir la normativa vigent 

tant per al consorci com per als municipis que el formen. 

Per tant, quantitativament s'assolirien els objectius de reciclatge marcats en la 

legislació. 

Pel que fa als objectius qualitatius buscats amb l'Alternativa 1 s'aconsegueixen els 

objectius següents: 

 Implantar un sistema de recollida que responga a la realitat municipal, tant a la 

seva tipologia viària com edificatòria i distribució de la població. 

 Implantar un sistema que resulte econòmicament viable per al municipi de 

Castelló. 

 Millorar el sistema actual mitjançant illes de contenidors afegint la fracció 

orgànica i intentant explotar el sistema actual. 

 Implantar un sistema el més informatitzat possible per a l'alternativa escollida, 

de manera que es coneguen totes les quantitats recollides de cada fracció, així 

com la seva distribució tant a nivell zonal com a nivell estacional. 

 Implantar un sistema de recollida que ens permeti realitzar millores en el temps 

sense que això suposa un augment del cost del servei de recollida, com col·locar 

contenidors amb identificació personal. 

 Augmentar de forma considerable la sensibilització dels ciutadans quant a la 

separació dels residus, mitjançant comunicació, educació i foment de la 

implicació.  

 Millorar la coordinació i la comunicació entre l'Ajuntament de Castelló i el 

Consorci Ribera i Valldigna i els ciutadans del municipi.  
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Amb això i tot això aconseguim reduir els impactes negatius sobre la salut de les 

persones o el medi ambient dels residus generats i el contingut de substàncies perilloses 

en materials i productes, a més de la quantitat de residus que són traslladats a 

abocadors. 

Les actuacions respecte al pla de sensibilització es desenvoluparan de la manera 

següent: 

Taula 88. Programació de les activitats de la campanya de sensibilització. 

 Mes 
1 

Mes 
2 Mes 3 Mes 4 Mes 

5 
Mes 

6 
Mes 

7 
Mes 

8 
Mes 

9 
Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

2022 
 

Campanya Prèvia a l' Inici del Contracte         

Elaboració 
Material 

Informatiu 
          

Contractació 
Educador 
Ambiental 

          

  

Reunions 
Informatives 

amb la 
Població 

         

  
Reunió 
Grans 

Productors 
         

   

Repartiment 
Materials 

Grans 
Productors 

        

   
Repartiment 

Materials 
Individuals 

        

Tot el 
contracte Treball de l' Educador Ambiental 

Tot el 
contracte Campanya Permanent Durant Tota la Durada del Contracte 

Font: Elaboració pròpia. 
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17. GUIA PRÀCTICA PER A LA CORRECTA SEPARACIÓ 
DELS RESIDIS 

17.1 Guia pràctica separació de bioresidus 
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INTRODUCCIÓ: GENERACIÓ DE RESIDUS 

El model econòmic lineal actual, és insostenible al llarg del temps, i una de les 

manifestacions més evidents d' aquest fet és la generació de grans quantitats de residus 

i els problemes derivats de la seva posterior gestió. 

A la quantitat de residus generats, se li suma la gran diversitat de materials amb la qual 

estan compostos, sent alguns d'ells difícilment biodegradables, la qual cosa dificulta 

encara més la seva gestió final. 

La generació de residus esdevé així un conflicte ambiental, la minimització del qual 

passa, en primer lloc, per modificar la nostra manera de produir i de consumir. 

Una gestió adequada dels residus, ha de ser el resultat d'una col·laboració estreta entre 

les Administracions Públiques, el teixit empresarial i tecnològic, de la ciutadania i del 

sistema educatiu, creant sinergies entre tots ells per a una adequada implicació en la 

minimització de l'impacte ambiental dels residus i seguint el Principi de Responsabilitat 

Compartida. 

En aquest context, la gestió adequada dels residus d'origen orgànic o  bioresidus 

contribueix a la gestió sostenible dels recursos, a la protecció del sòl i a la lluita contra 

el canvi climàtic. 

 

PRINCIPIS JERÀRQUICS DE LA GESTIÓ DE RESIDUS 

Segons la legislació vigent a nivell europeu, s' estableixen diferents nivells jeràrquics en 

la gestió dels residus, on en última instància, com a destinació final i sempre que no 

existeixen altres alternatives, estaria l'abocament controlat: 

 La reducció o minimització: això és, la disminució de la quantitat de residus i de 

la seva perillositat.  

 La reutilització: dels objectes i materials abans de considerar-los com a residu.  

 El reciclatge: dels materials continguts en els residus susceptibles de ser 

utilitzats novament com a matèria primera.  

 La valorització, això és, l'aprofitament dels recursos continguts en els residus o 

derivats de la seva gestió.  

 L'eliminació segura mitjançant emmagatzematge o abocament. 
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OBJECTIUS DE LA GUIA 

 Que els ciutadans interioritzen els problemes derivats dels residus orgànics i 

siguen conscients de l'impacte ambiental del nostre model de consum i d' una 

gestió inadequada dels bioresidus. 

 Ajudar-los en la modificació dels seus hàbits quotidians cap a la reducció, 

reutilització i recollida selectiva i cap a l'ús i consum de productes de menor 

impacte ambiental, o provinents del reciclat. 

 Promoure la participació activa en la implantació de la recollida selectiva i, en 

especial, de la separació domiciliària dels bioresidus. 

 Afavorir l'ús del compostatge i dels productes derivats d'aquest procés. 

 Conèixer i acceptar les infraestructures de gestió dels residus en criteris de 

desenvolupament sostenible, des dels contenidors a peu de carrer com els 

ecoparcs, així com la resta de serveis municipals de recollida, transport i 

tractament. 

 Formar i informar els ciutadans per afavorir la separació selectiva efectiva, 

atenent i respectant el tipus de residus que han d'anar a cadascun dels 

contenidors, per evitar els materials impropis. 

 Promoure l'ús del compost produït a partir de bioresidus i ambientalment segur 

en el sector agrícola, la jardineria o la regeneració d' àrees degradades, en 

substitució d'altres correctors orgànics i fertilitzants minerals. 

BIORESIDIS: ALTERNATIVA PER AL CANVI 

El model econòmic i social actual ha contribuït al canvi profund en els models 

d'explotació agrícola.  

L'ús excessiu de fertilitzants inorgànics i la pràctica d'una agricultura de tipus intensiu, 

també ha derivat en una disminució de la matèria orgànica en els sòls agrícoles, 

contribuint així a un descens en la seva fertilitat.  

El canvi de tendència cap a una agricultura més sostenible i ecològica ha creat la 

necessitat entre els agricultors de trobar fonts complementàries de matèria orgànica, 

per millorar la qualitat dels sòls tan empobrits en nutrients que tenim a Espanya. 

En els cicles naturals, la matèria orgànica procedent dels éssers vius es barreja en el 

sòl, descomponent-se i aportant els seus nutrients a la terra de la qual s' alimenten de 

nou les plantes. És un cicle tancat, on la matèria orgànica es torna de nou a introduir de 

nou en la pròpia naturalesa. 
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Una gestió inapropiada dels residus orgànics generats a les ciutats, que arriben a 

abocador, suposa la quarta major font d' emissió de gasos d' efecte hivernacle a Europa, 

a causa de la descomposició anaeròbia dels residus no tractats allà continguts. 

Per tant, és urgent prendre mesures d'aprofitament de la matèria orgànica continguda 

en els esmentats residus i canalitzar-la per vies adequades perquè retorne de nou als 

cicles naturals.  

La mitjana de residus generats per habitant al dia a la Comunitat Valenciana segons es 

detalla en el Pla Integral de Residus, és d'1,4 kg, dels quals, aproximadament el 41% 

correspon a restes orgàniques (bioresidus). 

Una bona tècnica per a l'aprofitament dels bioresidus és el compostatge, gràcies al qual 

es creen les condicions necessàries per a les quals a partir de residus orgànics els 

organismes descomponedors fabriquen un adob d'elevada qualitat, tal com ocorre en 

els cicles naturals. 

DEFINICIÓ DE BIORESIDUS 

Quan parlem de Bioresidus ens referim a residus vegetals de les zones verdes i jardins, 

residus alimentaris i de cuina procedents de llars, restaurants, serveis de restauració 

col·lectiva i establiments de venda al detall, així com residus comparables procedents 

del processament d'aliments. 

No tots els Bioresidus són fàcilment biodegradables en el procés de compostatge, per 

la qual cosa anem a fer una distinció del tipus de residus segons el temps que tarden a 

compostar: 

 Materials de ràpida descomposició:  

§ Fulles fresques  

§ Restes de la sega de gespa  

§ Fem d'animals de corral  

 Materials de descomposició lenta: 

§ Pedaços de fruita i verdura  

§ Bosses d' infusions i posos de cafè  

§ Palla i feix vell o Restes de plantes  

§ Fems pallers (cavalls, burros i vaques)  

§ Flors velles i plantes de macetes  

§ Estassades de bolets joves  

§ Carn i peix  

§ Productes derivats de la llet  

§ Productes que continguen llevats o greixos  

 Descomposició molt lenta: 
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§ Fulles de tardor  

§ Estassades de bolets durs  

§ Branques podades  

§ Serrí i encenalls de fusta no tractada  

§ Closques d' ou  

§ Closques de fruits secs  

§ Llanes i fils naturals  

§ Pèls i plomes  

§ Ossos de fruits (bresquilla, alvocat, olives, etc.)  

 Altres materials: 

§ Cendra de fusta (empolsar en quantitats petites)  

§ Cartró, cartrons d'ous, tovallons bosses i envasos de paper (en 

petites quantitats) 

 No utilitzar: 

§ Cendra de carbó i de coc 

§ Femtes de gossos i gats 

§ Bolquers d'un sol ús 

§ Revistes il·lustrades 

§ Restes d'aspiradora 

§ Filtres de cigarrets 

§ Teixits sintètics 

 

PROCÉS DE COMPOSTATGE 

El compostatge requereix condicions controlades d'aireig i humitat per assolir 

temperatures afavoridores per al desenvolupament dels microorganismes responsables 

del procés de descomposició de la matèria orgànica. 

El procés de compostatge consisteix en la degradació de la matèria orgànica mitjançant 

la seva oxidació i l'acció de diversos microorganismes presents en els propis residus. 

Aquest procés de descomposició de la matèria orgànica dura aproximadament entre 

cinc i sis mesos, si es realitza en un compostador domèstic, o entre mes i mig a dos 

mesos si es realitza de forma forçada en una planta de tractament industrial de residus, 

i en aquest període es distingeixen les fases següents: 
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1) Fase de creixement: aclimatació i 

creixement dels microorganismes 

presents en la matèria orgànica. 

Aquesta fase dura de 2 a 4 dies i 

s'assoleixen temperatures fins a 50ºC 

per la degradació dels elements més 

biodegradables. 

2) Fase termòfila: Aparició de 

microorganismes termòfils (capaços 

de viure a altes temperatures) que 

acceleren la degradació de la matèria 

orgànica. El procés pot durar entre una setmana, en sistemes accelerats, i un o 

dos mesos en sistemes de fermentació lenta. La temperatura assolida durant 

aquesta fase del procés garanteix la higienització i eliminació de patògens, larves 

d'insectes i llavors (entre 60 i 70º C). 

3) Fase de maduració: És un període de fermentació lenta (pot arribar a durar 3 

mesos), en el qual la part més resistent de la matèria orgànica es va degradant. 

La temperatura de la pila va disminuint lentament igual que l'activitat dels 

microorganismes. La durada de la fase de maduració, on el residu s'estabilitza i 

madura, requereix de 6-10 setmanes. 

Al llarg del procés, existeixen una sèrie de paràmetres que s' han de controlar perquè el 

compostatge no s' assembli o es ralentitze massa:  

 Temperatura: Tal com hem vist, en cada fase del procés intervenen una sèrie 

de microorganismes, cadascun d' ells amb un rang de temperatura diferent: 

• Fase de latència i creixement: 15-45º C  

• Fase termòfila: 45-70º C  

• Fase de maduració: inferior als 40º C 

Temperatures inferiors podrien alentit el procés, i temperatures molt 

superiors podrien fins i tot aturar-lo per la mort dels microorganismes 

implicats en el compostatge. 

 Humitat: Considerem com nivells òptims, humitats del 40 al 60%, depenent de 

la barreja de materials més o menys fibrosos del contingut de la pila. Un excés 

d'aigua provocaria la manca d' oxigen i la putrefacció de la matèria orgànica. La 

Figura 39. Compost a partir de bioresidus. 
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falta d'aigua, d'altra banda, provocaria la ralentització del procés de compostatge 

perquè els microorganismes no poden viure sense un grau òptim d'humitat. 

 Aireig: L'aportació d'aire en tot moment ha de ser idoni per mantenir els nivells 

d'oxigen òptims per a l'activitat microbiana, sense que apareguen condicions 

anaeròbies, que, a més d'entorpir el procés, donen lloc a l'aparició de males olors 

i a un producte d'inferior qualitat. S'ha de superar un mínim del 10% d'aireig. 

TIPUS DE COMPOSTATGE 

 Compostatge domèstic o domiciliari: El compostatge domèstic és el procés 

de descomposició biològica de materials orgànics, com les restes del menjar i 

podes del jardí, que es generen a la llar i que és dut a terme per persones 

individuals o famílies per a ús propi a l'habitatge, la terrassa, jardí o hort... 

Per realitzar compostatge domèstic necessitem d'un compostador, que no és 

més que un recipient on poder controlar tot el procés de fermentació de la matèria 

orgànica i que permet el pas de l'oxigen al seu interior.  

Els compostadors poden ser tant casolans com de tipus comercial. Ambdós tipus 

de compostadors ofereixen els mateixos resultats si es controlen adequadament 

les variables del procés de compostatge. 

Els compostadors casolans són senzills de construir i es poden utilitzar diferents 

materials com fusta, maons, malles metàl·liques... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Compostatge comunitari: el sistema pel qual diverses persones o usuaris 

tracten els seus propis bioresidus en un espai comú mitjançant compostatge. Sol 

ser comú l'ús del compostatge comunitari en escoles, en jardins compartits o 

entre veïns dins d' una mateixa comunitat o població petita. 

Figura 40. Compostador comercial i compostador casolà. 
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Segons marca la legislació vigent a la Comunitat Valenciana, els punts de 

compostatge comunitari poden estar ubicats tant en terrenys públics, com en 

zones privades. Hauran de disposar com a mínim de les parts següents: – Zona 

de dipòsit i descomposició de residus. (Compostadors) – Zona per deixar 

l'estructurant a utilitzar en el punt de compostatge. – Zona per a 

l'emmagatzematge del compost. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 Compostatge industrial o centralitzat: és un sistema de gestió de  bioresidus 

mitjançant procediments de tipus industrial, que se sol realitzar gràcies a la 

separació en origen pels ciutadans i la posterior recollida selectiva de restes 

orgàniques del contenidor marró, a nivell municipal o comarcal. Aquest sistema 

requereix de grans instal·lacions i de maquinària més complexa, on es poden 

tractar alhora tones de bioresidus per al seu posterior compostatge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Exemples de compostadors comunitaris. 

Figura 42. Exemples de compostatge a nivell industrial. 
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BENEFICIS DEL COMPOST 

El compost madur i ben equilibrat aporta beneficis a destacar al medi ambient com ara: 

 El compost, a causa de la seva estructura, forma una sèrie d' aglomerats que 

afavoreixen una millor oxigenació del sòl i el manteniment d' un grau d' 

humitat apropiat, facilitant així les tasques de manteniment del substrat i el 

desenvolupament de les arrels de les plantes. 

 Contribueix a mantenir la salut del sòl en ser un producte natural i lliure de 

microorganismes patògens, lliure de llavors no desitjades, i lliure de possibles 

plagues. 

 Excel·lent adob per a les plantes, ric en matèria orgànica i minerals essencials 

per al seu correcte desenvolupament, augmentant així la fertilitat dels sòls. 

 Contribueix a la fixació del CO2 (segrest de part del carboni orgànic a terra), 

ajudant així a la lluita contra el canvi climàtic.  

 Ajuda a prevenir processos d'erosió en la recuperació de sòls degradats, 

contribuint a frenar l' avanç de la desertificació. 

 Estalvi econòmic per la substitució d' altres fertilitzants químics i estalvi en el 

cost de l' aigua de reg. És un producte que s'obté d'un procés molt senzill que es 

pot realitzar a la llar. 

MAPA DE FLUXOS DE MATÈRIA I ENERGIA DELS BIORESIDIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Cicle de la generació i tractament dels bioresidus per a la producció de compost. 

Compostatge 
domèstic 

Compostatge 

industrial 
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En la figura anterior es descriu el cicle de la transformació de la matèria i l' energia que 

pateixen els bioresidus, des de la seva compra o producció en el camp de cultiu, fins a 

la seva transformació en compost com a corrector o adob orgànic.  

Com es pot apreciar, el procés de compostatge domèstic és molt més senzill i 

energèticament més sostenible que els procediments de compostatge industrial, però 

no sempre és possible posar-lo en pràctica. 

Els bioresidus es converteixen doncs en una matèria primera molt valuosa per al 

manteniment dels cicles naturals, on el que es produeix a la terra, torna de nou a la terra. 

 

APLICACIONS DEL COMPOST MADUR 

Les característiques pròpies del compost com a esmena orgànica fan que puga ser 

utilitzat per diferents sectors com són: 

 AGRICULTURA: Tant en Agricultura Convencional, com en Agricultura 

Ecològica: s'utilitza com a Correctorss i Adobs Orgànics, o com a Substrat per a 

planters en vivers de cultius. 

 JARDINERIA: Es poden utilitzar també com a Substrat o com a Adob Orgànic 

tant per a la construcció de Jardins i Zones Verdes, com per al seu manteniment 

posterior.  

 OBRES PÚBLIQUES/RESTAURACIÓ DE SÒLS: Esmenes orgàniques per a la 

creació de sòl vegetal als marges de les obres de construcció viària, per a 

l'estabilització de talussos, per a recuperació de sòls degradats, per al control de 

l'erosió... 

 SEGELLAMENT D' ABOCADORS O REBLIMENT DE CAPES: per al 

segellament i posterior regeneració d' abocadors un cop finalitzada la seva vida 

útil. Aquest ús queda restringit a compost de qualitat baixa. 
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Figura 44. Exemples d'ús del compost a partir dels bioresidus. 
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18. MESURES DE CONSCIENCIACIÓ, TRANSPARÈNCIA I 
TUTORIA SOBRE LA CIUTADANIA 

Els residus generats i els problemes que aquests 

produeixen generen un gran impacte ambiental en 

l'entorn. Perquè la societat avance cap a un món més 

sostenible, un consum responsable i una econòmica 

circular tots els actors presenten en la generació i 

gestió dels residus han de treballar de forma conjunta. 

És per això que, s'ha de començar pel ciutadà d'a peu 

i el seu important paper com a consumidor. 

Per aconseguir arribar a aquests objectius, la societat 

ha de modificar els seus patrons de conducta 

establerts i enfocar-se en la reducció de la generació de residus, en compartiments de 

consum més sostenibles i augmentar la cultura del reciclatge. 

Per a això que hi ha influenciar en la ciutadania a través de l'educació, la conscienciació, 

el coneixement, la transparència i la tutoria. 

Les mesures de conscienciació, transparència i tutoria han d'anar enfocades en tres 

eines: 

 La comunicació 

 La formació i l'educació 

 La participació  

Per aconseguir els objectius esmentats, s'han de fomentar campanyes dissenyades de 

forma específica per a cada municipi, tipus de població i amb un missatge molt específic, 

clar i senzill.  

Només seguint una metodologia d'informació clara i dotant la població de les eines 

necessàries per dur a terme les accions que es pretenen obtindrem un canvi de la 

conducta i amb això els resultats buscats. 

Els passos per portar la ciutadania cap a una societat més sostenible són els tres 

següents: 

 Conéixer: Informar sobre la problemàtica actual i sobre quines són les causes 

que l' han generat i segueixen fent-ho. 
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 Sensibilitzar: Donar a conèixer quin és l'impacte que generarà i la mida del seu 

abast. Explicar la importància de la participació individual per tal de reduir i 

acabar amb el problema. 

 Actuar: Prevenint la generació del residu i separar-lo en origen. 

Amb l'objectiu que la conscienciació de la població siga màxima, procurarem que les 

accions de comunicació es duguen a terme en tots els canals i distribuïdes a través 

d'una plataforma digital que ens permeti realitzar la nostra tasca a través de contingut 

interactiu, on cada veí d'una localitat concreta puga accedir amb un usuari únic,  indicant 

les seves dades personals i convivents, a les quals se'ls assignarà una mateixa unitat 

fiscal i tindrà accés a contingut virtual adaptat per edat i contextualitzat al seu propi 

municipi.  

L'accés a la plataforma i el seu contingut interactiu es realitzarà com a servei d'educació 

i conscienciació ambiental perquè tots els ciutadans tinguen accés a una informació de 

qualitat, adaptada als mitjans de consum d'informació actuals, i que prenguen 

consciència de la necessitat del canvi dels nostres hàbits en vista a millorar la qualitat 

de vida de tots.  

Aquestes campanyes d'educació arribaran a tota la població i es mantindran constants 

en el temps, al seu torn d'anar monitorant els resultats adaptant el contingut en el temps 

a les necessitats concretes de cada població. 

 Innovació tecnològica aplicada a l'educació ambiental i sensibilització 

ciutadana: 

Ö Contingut interactiu adaptable a tots els formats (mòbil, tablet i 

ordinador) 

Ö Diferents perfils d'usuari amb contingut interactiu adaptat i 

contextualitzat en la localitat 

Ö Enjogassant, incrementant de la interiorització dels continguts i 

generant una experiència d' usuari positiva 

Ö Abast molt més gran que les campanyes actuals 

Ö Subministrament d'informació constant, a tall de píndoles mensuals 

amb contingut animat que convida a consumir-lo 

Ö Reducció de costos en reduir les accions a peu de carrer 

Ö Mesurament de resultats 
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 Es donarà visibilitat de les accions que es desenvolupen al municipi en 

favor de la sostenibilitat i els ODS. 

 Visió global de la situació de la teva localitat i comparativa amb les dels 

voltants. 

 Perfils d'usuari per a l'equip de govern, per millorar competències 

personals i mantenir-se constantment informat de la normativa a través 

d'infografies, vídeos i un altre contingut interactiu fàcil de consumir i 

interioritzar. Això els permet millorar el discurs i la seva influència en els 

ciutadans. 

18.1 Objectius 
L'objectiu i la meta principal de la conscienciació, 

la comunicació i l'educació ambiental és 

aconseguir una millora ambiental a través d'un 

canvi en l' actitud de la ciutadania. 

Els residus són un problema que la societat percep 

dia a dia per la seva rodalia i per tant li resulta fàcil 

de comprendre i de participar sobre la seva 

correcció. 

Les principals metes que es busquen a través de 

la conscienciació, mitjançant la comunicació i l' educació quant a residus es refereixen 

són les següents: 

 Fomentar l'interès pel medi ambient i amb això augmentar l'interès per la seva 

conservació. 

 Augmentar el pensament en la ciutadania sobre què hem d'actuar en allò local 

per aconseguir efectes globals. 

 Detallar, identificar i explicar els residus que es generen a les llars. 

 Promoure i implicar la ciutadania en la prevenció en la creació de residus, la 

separació en origen, la reutilització dels residus etc. 

Pel que fa als instruments i accions a desenvolupar en Educació Ambiental, tal com 

s'indica en el Llibre Blanc de l'Educació Ambiental, els veiem en la figura següent: 
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Figura 45. Camps que engloba la conscienciació ambiental 

Font: Elaboració pròpia. 

 

18.2 Comunicació i informació 
Mitjançant la informació es busca aconseguir que els ciutadans es preocupen pel medi 

ambient i en especial per la problemàtica dels residus i que això provoque la necessitat 

de participar en les solucions que existeixen al seu abast. 

Atès que la meta és arribar al màxim nombre de destinataris actualment les xarxes 

socials són els mitjans idonis, ja que assoleixen un màxim nivell de difusió a un preu 

molt assequible.  

Les xarxes socials poden oferir una informació actualitzada, dinàmica i que permeta una 

comunicació i retroalimentació positiva. Això facilita que els ciutadans es formen les 

suees pròpies idees, les compartisquen, creen debats, obtinguen respostes i generen 

les seves pròpies opinions. 

L'administració haurà d'informar els ciutadans de quins van a ser els nous canvis en 

els sistemes de recollida, com funcionen i quins van a ser els seus avantatges, 

desavantatges, horaris, calendaris etc.  
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18.3 Formació 
La formació permet que els ciutadans obtinguen els coneixements, els valors i la 

consciència ambiental necessària per a la realització d'accions pro-ambientals, per a 

això és necessària tant la formació com la capacitació. 

Per millorar l'educació aquesta ha d'anar enfocada a cada tipus d'usuari, tant al seu estil 

de vida com al seu treball o forma d'implicació ambiental. 

S'ha de donar la capacitat a la població perquè obtinguen les habilitats necessàries per 

actuar i intervenir. Tant mesures senzilles com mesures més complexes que 

requereixen major implicació. 

En aquest cas, s'ha de tenir en compte en tot moment a l'hora d'organitzar qualsevol 

formació o conscienciació relacionada amb la gestió dels residus: 

 

Figura 46. Cicle dels residus. 

Font: Elaboració pròpia. 
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S'ha de tenir un esquema general del tema a tractar i de quin és l'objectiu concret d'una 

campanya de conscienciació, educació, comunicació o informació ambiental,  

Es proposen activitats tipus com poden ser: 

 Experimentació a les aules 

 Visites a plantes de tractament 

 Jocs de separació selectiva 

 Reciclant i reutilitzant els residus 

 Reciclar amb art 

 Debats, fòrums, etc. 

 Jocs de simulació 

Per tant, l' esquema general dels passos a seguir en un programa d' aquest tipus serà 

el que mostrem en la imatge següent: 

 

Figura 47. Esquema de disseny d’una campanya de sensibilització. 

Font: Elaboració pròpia. 
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18.4 Participació 
Per tal d'aconseguir la major implicació possible dels 

ciutadans en la prevenció, actuacions i correcció dels 

problemes ambientals la millor eina és participació ciutadana. 

La participació és un gran instrument per a la conscienciació 

ambiental, ja que ofereix un aprenentatge pràctic en contacte 

directe amb la realitat. 

La participació afavoreix la creació de valors, la clarificació de les idees, la discussió 

d'alternatives i d'opinions, a més fomenta l'adquisició de noves capacitats i 

competències per actuar i afrontar els problemes i entrenar els hàbits necessaris per 

aconseguir els objectius buscats. 

Es busca fomentar estructures i programes que promoguen la participació pública sobre 

el reciclatge de residus, així com en la mediació i resolució de tots els conflictes que  

tinga a veure amb els problemes ambientals. 

Allò ideal per part de l'administració és crear òrgans de participació ambiental, 

fòrums de debat, tallers, campanyes de difusió ambiental i iniciatives d'economia 

circular. 

19. ESTRATÈGIES DE CONTOL I GESTIÓ 
Les estratègies de control i gestió són fonamentals en la realització d'un Pla Local de 

Gestió de Residus a efectes de monitoritzar i avaluar les accions realitzades, corregir 

defectes i adaptar possibles millores. Aquestes estratègies els permetran a les entitats 

comptar amb un sistema àgil i dinàmic, en el qual les correccions i millores són 

incorporades de manera més ràpida, aconseguint un millor rendiment en la gestió 

sostenible dels residus domèstics i assimilables. 

Així doncs, el sistema de seguiment, avaluació i control proposat constarà de quatre 

apartats: 

1. Indicadors de mesurament que permeten avaluar el grau de compliment i 

assoliment dels objectius quantitatius i qualitatius definits. 

2. Plataforma de gestió online amb la qual es puguen gestionar tots els aspectes 

relacionats amb el servei de recollida dels residus domèstics i assimilables. 

3. Constitució d' un òrgan de coordinació i seguiment que garanteixi el compliment 

del pla d' acció i la consecució dels objectius preestablerts. 
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4. Evolució i revisió del Pla que li permeti ser un document viu, actualitzat, capaç  

d'assumir nous reptes que es plantegen i adaptar-se als canvis de diferent índole 

que succeeixen durant el seu període de vigència. 

19.1 Indicadors de mesura 

Per garantir el correcte desplegament del Pla, la definició d'una sèrie d'indicadors 

valorats periòdicament permetrà avaluar el grau de desenvolupament del Pla, 

monitoritzar l'assoliment dels objectius i valorar la contribució dels diferents instruments 

que s'apliquen. D'aquesta manera, es podrà quantificar i verificar l'assoliment dels 

objectius i realitzar anàlisis dels objectius qualitatius i quantitatius conforme al Pla de 

Gestió de Residus.  

A continuació, s' inclou una proposta dels indicadors de compliment classificats al voltant 

d'objectius quantitatius i qualitatius. 
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Taula 89. Indicadors de medició per a objectius quantitatius. 

Objectius quantitatius 

Id. Objectiu Indicador 
Unitats 
mesura 

Responsable de 
facilitar dades 

Periodicitat 

O-Cuant_001 Conèixer la generació de residus domèstics per càpita per poder 
comparar amb la xifra de l'any de referència establert en el Pla. 

Generació de residus domèstics totals per 

habitant i any. 
kg/hab./any 

Concessionària del 

servei de recollida 
Anual 

O-Cuant_002 Conèixer la reducció percentual de residus generats respecte de 
l'any de referència establert en el Pla. 

Percentatge de reducció total de residus 

domèstics generats. 

 

% 
Concessionària del 

servei de recollida 
Anual 

O-Cuant_003 Conèixer el total de residus domèstics recollits selectivament per 
poder comparar-lo amb la de l'any de referència establert en el 
Pla. 

Residus domèstics totals (totes les 

fraccions) recollides selectivament. 
kg/any 

Concessionària del 

servei de recollida 
Anual 

O-Cuant_004 Conèixer el percentatge total de residus domèstics recollits 
selectivament respecte del total de residus domèstics generats. 

Percentatge de residus domèstics totals 

(totes les fraccions) recollides selectivament 

respecte del total de residus domèstics 

generats 

 

% 
Concessionària del 

servei de recollida 
Anual 

O-Cuant_005 Conèixer la quantitat de  bioresidus que es recull selectivament 
per poder comparar-la amb la de l'any de referència establert en 
el Pla. 

Fracció orgànica recollida selectivament. kg/any 
Concessionària del 

servei de recollida 
Anual 

O-Cuant_006 
Conèixer el percentatge de bioresidus recollits selectivament 

respecte del total de residus domèstics generats. 

Percentatge de la fracció orgànica recollida 

selectivament sobre el total de residus 

domèstics generats. 

% 
Concessionària del 

servei de recollida 
Anual 
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O-Cuant_007 

Conèixer la quantitat de fracció paper-cartró que és recollida 

selectivament per poder comparar-la amb la de l' any de referència 

establert en el Pla. 
Fracció paper-cartró recollida 
selectivament. 

kg/any 
Concessionària del 

servei de recollida 
Anual 

O-Cuant_008 
Conèixer el percentatge de fracció paper-cartró recollida 

selectivament respecte del total de residus domèstics generats. 
Percentatge de fracció paper-cartró 
recollida selectivament respecte del total de 
residus domèstics generats. 

% 
Concessionària del 

servei de recollida 
Anual 

O-Cuant_009 

Conèixer la quantitat total de fracció envasos lleugers que és 

recollida selectivament per poder comparar-la amb la de l' any de 

referència establert en el Pla. 

Fracció envasos lleugers totals recollida 
selectivament. 

kg/any 
Concessionària del 

servei de recollida 
Anual 

O-Cuant_010 
Conèixer el percentatge total de fracció envasos lleugers recollits 

selectivament respecte del total de residus domèstics generats. 
Percentatge de fracció envasos lleugers 
totals recollida selectivament respecte del 
total de residus domèstics generats. 

% 
Concessionària del 

servei de recollida 
Anual 

O-Cuant_011 

Conèixer la quantitat de fracció metalls que és recollida 

selectivament per poder comparar-la amb la de l' any de referència 

establert en el Pla. 
Fracció metalls (alumini-acer) recollida 
selectivament. 

kg/any 
Concessionària del 

servei de recollida 
Anual 

O-Cuant_012 
Conèixer el percentatge de fracció metalls recollida selectivament 

respecte del total de residus domèstics generats. 
Percentatge de fracció metalls (alumini-
acer) recollida selectivament respecte del 
total de residus domèstics generats. 

% 
Concessionària del 

servei de recollida 
Anual 

O-Cuant_013 

Conèixer la quantitat de fracció plàstic que és recollida 

selectivament per poder comparar-la amb la de l' any de referència 

establert en el Pla. 
Fracció plàstic-recollida selectivament. 

kg/any 
Concessionària del 

servei de recollida 
Anual 
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O-Cuant_014 
Conèixer el percentatge de fracció plàstic-recollida selectivament 

respecte del total de residus domèstics generats 
Percentatge de fracció plàstic-recollida 
selectivament respecte del total de residus 
domèstics generats. 

% 
Concessionària del 

servei de recollida 
Anual 

O-Cuant_015 

Conèixer la quantitat de fracció tetrabrik que és recollida 

selectivament per poder comparar-la amb la de l' any de referència 

establert en el Pla. 
Fracció tetrabrik recollida selectivament. 

kg/any 
Concessionària del 

servei de recollida 
Anual 

O-Cuant_016 
Conèixer el percentatge de fracció tetrabrik recollida selectivament 

respecte del total de residus domèstics generats. 
Percentatge de fracció tetrabrik recollida 
selectivament respecte del total de residus 
domèstics generats. 

% 
Concessionària del 

servei de recollida 
Anual 

O-Cuant_017 

Conèixer la quantitat de fracció vidre que és recollida 

selectivament per poder comparar-la amb la de l' any de referència 

establert en el Pla. 
Fracció vidre recollida selectivament. 

kg/any ECOVIDRIO Anual 

O-Cuant_018 
Conèixer el percentatge de fracció vidre recollida selectivament 

respecte del total de residus domèstics generats. 
Percentatge de fracció vidre recollida 
selectivament respecte del total de residus 
domèstics generats. 

% 
Concessionària del 

servei de recollida 
Anual 

Font: Elaboració pròpia. 
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Taula 90. Indicadors dels objectius qualitatius. 

Objectius qualitatius 

Id. Objectiu Indicador Unitats mesura 
Responsable de 
facilitar dades 

Periodicitat 

O-Cuali_001 Fomentar la sensibilització ambiental en matèria de residus i 
fomentar hàbits de consum responsables.  

Campanyes de comunicació 
realitzades i altres instruments 
d'educació ambiental i 
comunicació.  

Nº de campanyes/ jornades 

informatives/ material de 

difusió editat 

Ens local  Anual 

O-Cuali_002 
Conèixer la quantitat de residus que són valoritzats in situ. 
 

Quantitat de compost elaborat 
mitjançant el procés de 
compostatge comunitari.  

kg/mes Ens local  Mensual 

O-Cuali_003 
Conèixer la qualitat del subproducte obtingut a través de la 
valorització de la fracció orgànica recollida de forma selectiva.  
 

Qualitat del compost elaborat 
mitjançant el procés de 
compostatge comunitari.  

Compliment o no dels 

paràmetres normatius 

Ens local  Semestral 

O-Cuali_004 
Afavorir el reciclatge i la correcta gestió d'altres fraccions de 
residus domèstics.  
 

Entrades realitzades en 
ecoparcs per fraccions  

Nº entrades fracció/mes Consorci de residus  Mensual  

O-Cuali_005 
Afavorir el reciclatge i la correcta gestió d'altres fraccions de 
residus domèstics.  
 

Quantitat de residus dipositats 
en ecoparcs per fraccions.  

kg fracció/ mes Consorci de residus  Mensual  

O-Cuali_006 
Garantir una correcta separació dels residus per minimitzar la 
quantitat d' impropis.  
 

Nombre d'incidències 
registrades en el servei de 
recollida de residus.  

Nº d'incidències Concessionària del 

servei de recollida  

Setmanal 

O-Cuali_007 
Determinar el grau de satisfacció amb el servei prestat per tal 

d'incorporar millores. 

Grau de satisfacció de la 

ciutadania amb el servei de 

recollida. 

% de població que valora 

com a òptim el servei 

Concessionària del 

servei de recollida  

 

Semestral 

Font: Elaboració pròpia.
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Com es pot apreciar, les taules classifiquen els objectius i indicadors de tipus quantitatiu 

i qualitatiu: 

Ö Indicadors quantitatius, permeten mesurar la consecució dels objectius de 

forma quantitativa a efectes de determinar la consecució dels requisits regulats 

en el Decret 55/2019, de 5 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova la revisió del Pla 

integral de residus de la Comunitat Valenciana. 

Ö Indicadors qualitatius, permeten analitzar des d'un punt de vista qualitatiu els 

avenços i les polítiques locals amb la gestió de residus. Així doncs, aquests 

indicadors són d'utilitat a efectes de determinar si els hàbits i pràctiques de la 

ciutadania estan alineats a la política de gestió de residus i permeten mesurar i 

millorar les accions de prevenció i preparació en relació amb el reciclatge. 

Este sistema d'indicadors haurà d'estar subjecte a una revisió contínua, de manera que 

s' eliminen o incorporen nous indicadors i ajusten el sistema a les modificacions que 

s'introdueixen en el Pla de Gestió de Residus. Així mateix, és convenient elaborar un 

pla d'avaluació i seguiment d'aquests objectius i indicadors, tal com s'estableix al 

subapartat 4. I la revisió d'aquests objectius podrà ser duta a terme per un òrgan creat 

a l'efecte. 

19.2 Plataforma de gestió online 

Actualment, el desenvolupament de les noves tecnologies permet disposar de sistemes 

de gestió tecnològics que faciliten el control i la millora dels serveis urbans a les 

administracions públiques i les empreses prestadores de serveis, optimitzant el pla de 

serveis de recollida de residus domèstics i assimilables, els temps invertits en el control 

de la qualitat del mateix,  planificació dels recursos, l'execució del servei i l'adopció de 

possibles millores del funcionament del servei. Així mateix, l'obtenció d'informació de la 

prestació del servei públic permet corresponsabilitzar la ciutadania sobre el bon ús dels 

serveis mitjançant la publicació i accés a informació pública. 

En aquest sentit, proposem l'adopció d'una plataforma de gestió accessible des de 

qualsevol ordinador amb connexió a internet, que integri les eines necessàries per a la 

collita, transmissió i processament de dades, i permetrà optimitzar la gestió en els 

serveis urbans de recollida de residus. Per tal de cobrir els diferents serveis, aquesta 

plataforma haurà de disposar d'una estructura modular per a la gestió de flotes, control 

d'actius, planificació de rutes, gestió d'esdeveniments, manteniment de vehicles, 

recursos humans, centre d' informes i panell de control. 
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 Característiques i paràmetres de gestió de la plataforma 

A continuació, es descriuen les característiques que considerem més influents en el 

control mitjançant plataforma de gestió: 

Ö Planificació i optimització de rutes 

Es pot planificar les rutes de manera que només seleccionarem els contenidors que es 

troben amb un nivell d' ompliment major al percentatge que seleccionem del tipus i zona 

corresponents a la ruta a planificar. Una vegada seleccionats els contenidors podrem 

visualitzar-los en el mapa i fins i tot podrem seguir editant gràficament, traient o afegint 

més contenidors. 

Ö Guiatge automàtic i precís del vehicle 

L'ordinador rep la ruta optimitzada generada pel programari de gestió, amb la llista de 

contenidors a recollir, l'ordre i la informació del detall del recorregut a realitzar. A més, 

es proporciona al conductor les instruccions de guiatge precises de la ruta a seguir, 

arribant a reproduir les instruccions especials que s'hagen definit en planificar la ruta en 

el punt del circuit corresponent. 

Ö Traçabilitat del servei 

Tota la informació de la ruta és enviada en temps real per l'ordinador embarcat del 

vehicle i registrada automàticament a la base de 

dades del programari de gestió. Aquesta 

informació inclou el detall dels contenidors 

recollits amb la seva data, hora i ubicació, 

informació capturada pel sistema d'identificació 

de contenidors RFID i pel localitzador GPS dels 

vehicles. 

Ö Mesurament dels resultats 

A través del corresponent apartat podrem accedir de forma organitzada a tots els 

informes i indicadors disponibles en l'aplicació: informes d'activitat, històrics 

d'ompliment, grau de compliment, costos del servei, etc. 

Ö Informació registrada a la plataforma i funcionalitats 

La plataforma de gestió online generarà informació de gran utilitat per tal de realitzar un 

seguiment de l'activitat. Entre tal informació es troba: 
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• L'activitat diària per equip, resums i històrics detallats. 

• Les distàncies per equips i flotes i consum de combustible. 

• El control de pas per zones per equip i d'activitat per zona. 

• El llistat d' equips i zones. 

• El resum de la jornada, inici i fi de la jornada, durada i esdeveniments 

generats. 

• L'inventari de contenidors, altes, baixes i modificacions. 

• Els serveis de manteniment i conservació realitzats. 

• L'històric i estadístiques del grau d'ompliment de contenidors. 

• La visualització de rutes i recursos assignats. 

• El detall d' activitat de ruta realitzada. 

• Les incidències per ruta i resums. 

• Els horaris durada dels serveis i mitjans usats. 

• La quantitat de residus recollits i hàbit de deposició de residus. 

• La planificació dels treballs d'inspecció.  

• L'associació de fotografies a les inspeccions realitzades.  

A partir d'aquestes dades, l'ajuntament, l'empresa prestadora del servei i l'òrgan de 

coordinació i seguiment, entre d'altres, podran consultar online la informació publicada i 

generar diferents informes i documentació d'utilitat per a l'entitat local i el compliment de 

les diferents obligacions regulades. Així mateix, aquests subjectes podran realitzar 

diferents anàlisis en relació amb la identificació de tendències, zones conflictives, 

situacions de risc o patrons de comportament de la ciutadania, així com realitzar de 

propostes de mesures correctores d'actuació. 

 Tecnologia adaptada al servei 

Per dur a terme el servei actual, és imprescindible 

identificar cadascun dels contenidors que trobem al 

municipi. 

D'aquesta manera tindrem sempre localitzats 

cadascun dels contenidors, podrem detectar aquells 

contenidors o zones en les quals es produeixen major quantitat de residus i aquelles en 

les quals no és necessari realitzar més recollides, amb totes aquestes dades de camp 

serà possible realitzar una optimització de les zones en les quals caldrà augmentar la 

contenirització o la freqüència de recollida. 
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Amb aquesta finalitat, s'haurà d'optar per aplicacions tecnològiques i plataformes de 

gestió que inclouen sistemes d' identificació avançada. Així mateix, s'haurà d'implantar 

sistemes de tecnologies de la informació adaptades a la gestió dels serveis urbans per 

als camions recol·lectors i contenidors amb TAG identificatiu, tot això gestionat des 

d'una plataforma online.  

En aquest sentit, l'equipament del vehicle amb sistemes d'identificació de contenidors 

RFID i receptors GPS, permet obtenir la completa traçabilitat de les operacions de 

recollida. Tota aquesta informació registrada en el vehicle és enviada en temps real cap 

al programari de gestió, des d'on es podrà fer una adequada anàlisi dels resultats.  

A continuació, podem veure una taula amb els principals beneficis i característiques del 

sistema: 

Taula 91. Beneficis de les característiques del sistema de seguiment. 

CARACTERÍSTIQUES DEL SISTEMA BENEFICIS DEL SISTEMA 
Gestió de flotes Aplicació web fàcil d'utilitzar 

Localització, seguiment i històrics Sempre accessible a través d'un navegador 
Web 

Administració de contenidors i papereres Plataforma operativa de serveis urbans 
Inventari, serveis, moviments Gestió recollida residus i neteja viària 
Planificació de rutes i serveis Solució integral dels serveis 
Recorreguts, contenidors, calendari Reducció de costos del servei 
Optimització de rutes Optimització de rutes i recursos 
Temps, distàncies, contenidors plens, 
navegació Plataformes intel·ligents 

Gestió d' incidències Gestió integrada en Plataformes Smart 
Ordres de treball, temps resposta, 
fotografies 

Disponibilitat de diversos tipus de 
cartografies 

Gestió de conductors i operaris Disponibilitat en diferents idiomes  
Disponibilitat i traçabilitat  
Centre de informes  
Indicadors, estadístiques, gràfics i 
informes 

 

Centre de Notificacions  
Avisos i alarmes  
Aplicacions Telèfon intel·ligent (Apps)  
Manteniment, incidències, ordres de treball  
API de serveis web per a integració  
Plataformes Smart, ERP's, SIG,   

Font: Elaboració pròpia. 

Aquests sistemes seran susceptibles de canvi climàtic i millora abans de la implantació 

del servei sempre en ple acord amb els serveis tècnics. 

A mode indicatiu i depenent del model de recollida a implantar els sistemes podrien 

portar implantada la següent tecnologia: 
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Ö TAG RFID LF (HDX) de baixa freqüència en els contenidors. Cadascun 
d’estos tags estarà codificat de manera individual, d'aquesta manera 
s'associarà inequívocament a cada contenidor. 

Ö Lector RFID UHF automàtic amb 1, 2 o fins a 3 antenes instal·lades a la part 
posterior del camió de recollida per a la identificació automàtica dels 
contenidors. 

Ö Ordinador embarcat CG-1 en GPS/GPRS per a l'enviament de la informació 
de recollides i la posició en display, és possible gestionar la ruta i introduir 
incidències a través de l'ordinador embarcat. 

Ö Botonera/es per al registre d'incidències. Cadascuna d'aquestes està 
connectada amb una antena lectora i permet la introducció de fins a 4 
incidències pre-definides, que s'associen a cada contenidor de manera 
individual. 

Ö Terminal de mà C5K. El terminal de mà C5K és un Smartphone rugeritzat 
que permet realitzar les tasques de manteniment, inspecció i inventariat dels 
serveis urbans en mobilitat.  

19.3 Òrgan de coordinació i seguiment 

La constitució d' un òrgan de coordinació i seguiment serà essencial per garantir 
el compliment del pla d'acció i l'assoliment dels objectius preestablerts. Aquest 

òrgan tindrà assignades les funcions següents: 

Ö El seguiment i revisió dels objectius i mesures del Pla. 

Ö La quantificació dels resultats de les accions posades en marxa, tenint en 

compte tots els paràmetres preestablerts i els que s'obtinguen en el 

desenvolupament del Pla. 

Ö L'actualització del sistema d' indicadors i la reformulació de les accions del 

Pla que es consideren oportunes en el seu cas. 

Ö L'avaluació i actualització del Pla i l'adequació de les novetats normatives 

aprovades. 

Ö La realització dels reports, informes i documentació demanada per l'entitat 

local en la seva tasca de seguiment. 

Ö L'elaboració dels informes i la documentació periòdica a l'efecte de facilitar a 

la Conselleria competent la informació que aquesta sol·licite en virtut del 

Decret 55/2019, de 5 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova la revisió del Pla 

integral de residus de la Comunitat Valenciana i la normativa d'aplicació en 

el seu cas. 

Ö La rendició de comptes de les activitats exercides en compliment amb la 

normativa de transparència, bon govern, accés a la informació i participació. 
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Pel que fa a la composició de l' Òrgan de Coordinació i Seguiment serà la següent: 

Ö Personal tècnic i polític responsable de l'àrea en el municipi que actuï com a 

responsable de la implementació del Pla i del contracte del servei de recollida. 

Ö Administrador o representant de l' empresa concessionària del servei de recollida 

de residus domèstics.  

Ö Representants de la ciutadania.  

Aquesta composició podrà variar en funció dels recursos humans de què disposi 
l' entitat local. 

D'altra banda, en funció de l'estructura i organització de l'administració local es podran 

crear taules de treball específiques encarregades de rebre tota la informació quantitativa 

i qualitativa del procés i elaborar propostes d'actuació en relació amb diferents àrees 

municipals relacionades amb la gestió de residus, tals com: governança, prevenció i 

economia circular, sostenibilitat, participació pública, etc. 

19.4 Avaluació i seguiment del Pla 

El Pla ha de ser un document viu, actualitzat, capaç d'assumir nous reptes que es 

plantegen i adaptar-se als canvis de diferent índole que succeeixen durant el seu 

període de vigència. Així, l'avaluació i seguiment d'un Pla és una part fonamental a 

efectes d'augmentar l'eficàcia i eficiència de l'estratègia i assegurar el bon funcionament 

del servei.  

Amb la finalitat de dur a terme aquesta avaluació i seguiment, cal definir quins 

instruments s'utilitzaran per portar-lo a la pràctica. Tals instruments seran definits en el 

diagnòstic i elaboració del pla, podent ser posteriorment adaptats a la realitat canviant 

del municipi, i permetrà la revisió del Pla al llarg del seu cicle d'execució.  
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Figura 48. Cicle d’execució Pla Local de Gestió de Residus. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Per a això, juntament amb els indicadors d' anàlisi dels objectius qualitatius i quantitatius 

esmentats anteriorment, és convenient elaborar un quadre de comandaments 

d'avaluació i seguiment que contempli una sèrie d' indicadors de seguiment i avaluació 

en l'execució dels diferents projectes. Tals com: 

Taula 92. Indicadors dels objectius quantitatius del control de seguiment i avaluació. 

Objectius quantitatius. Control de seguiment i avaluació. 

Id. 
Grau 

d'execució 
Data revisió Informes/docs. 

de seguiment 
Observacions 

O-Cuant_001     

O-Cuant_002     

...     

Font: Elaboració pròpia. 

 

 

Elaboració i/o 
adaptació del 

Pla

Implementació 
del Pla

Seguiment de 
resultats

Noves propostes 
i/o modificacions 

del Pla 
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Taula 93. Indicadors dels objectius qualitatius del control de seguiment i avaluació. 

Objectius qualitatius. Control de seguiment i avaluació. 

Id. 
Grau 

d'execució 
Data revisió Informes/docs. 

de seguiment 
Observacions 

O-Cuali_001     

O-Cuali_002     

...     

Font: Elaboració pròpia. 

 

Aquest tipus d'indicadors són clau en permetre comparar l'escenari previ a la implantació 

de les mesures que s'adopten i la situació resultant després de l'esmentada implantació, 

així com mesurar la contribució dels objectius mitjançant l'anàlisi de dades fiables i 

referències estandarditzades. 

L'execució d'aquestes mesures requerirà del seu seguiment per part de l'òrgan 

determinat a l’efecte i s'hauran de realitzar informes periòdics conforme a l'esmentat pla 

de seguiment i avaluació. 

De forma específica, és convenient realitzar com a mínim les actuacions següents: 

 Informe de finalització d'actuacions. En acabar una actuació es realitzarà un 

informe amb el contingut següent:  

Ö Anàlisi de l'actuació. 

Ö Valoració de resultats.  

Ö Dificultats i inconvenients trobats. 

Ö Propostes de millora. 

En el cas de realitzar-se actuacions permanents o a llarg termini podran realitzar-se 

informes intermedis de seguiment que contempli el contingut esmentat adaptat a 

l'actuació corresponent.  

 Memòria anual de seguiment del Pla. En finalitzar l'any s'haurà de realitzar una 

memòria anual, on es determinarà si el desenvolupament s'està fent segons la 

planificació i si s'aconsegueixen assolir els objectius planificats. També caldrà 

valorar, segons els possibles canvis normatius, si els objectius plantejats són 

adequats.  
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D'aquesta manera, la memòria anual té com a finalitat realitzar un seguiment detallat 

dels resultats, de les actuacions i de l' evolució del compliment dels objectius, on 

s'analitzen els indicadors d'execució en funció del cronograma d'implantació i els 

indicadors de seguiment anteriorment exposats. En funció dels resultats, es poden 

modificar les estratègies i/o actuacions previstes per a l'any vinent. 

 Revisió final en esgotar-se la vigència del Pla.  Aquesta revisió es realitzarà 

en el moment de finalitzar el període d'aplicació del Pla. En funció dels objectius 

assolits, les actuacions materialitzades i els resultats obtinguts, es plantejaran 

nous objectius i les estratègies a dur a terme en el següent Pla. 
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