
nforma
1

nforma

L’AJUNTAMENT

DE L’ARBOÇ
maig

2010
núm. 20 

ESPECIAL 

recollid
a 

de residus 

urbans

Destaquem:

Hem passat d’un 
percentatge 
de reciclatge 
del 19,1 % al 
66,5%, molt per 
sobre de la 
mitjana catalana

La puresa de la 
recollida
de restes de 
menjar és del 
99% i això 
permet obtenir 
un adob orgànic 
de gran qualitat.

S’han 
quintuplicat 
els quilos 
d’envasos 
recollits i s’han 
duplicat els 
quilos de 
paper i cartró.

La recollida 
de vidre ha 
augmentat 
en un 66%, 
passant 
de 94,42 a 
157,7 tones. 

El rebuig 
s’ha 
reduït 
d’un 80,9% 
a un 
33,54%.

1 2 3 4 5

Ja fa un any de 
la implantació del servei 
de recollida de restes de 

menjar porta a porta.

En aquest butlletí especial 

us volem donar les gràcies 
i fer públics els bons 

resultats obtinguts.

➜Un any de 
recollida porta a porta
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Felicitats !
J

vam posar en funci-

onament el sistema 

de recol l ida de res-

tes de menjar, porta 

a porta, a tot el municipi 

tant a nivell domèstic com  

comercia l i la recol l ida 

porta a porta del cartró i 

paper comercial.

Du rant aquest any de 

funcionament hem po-

gut comprovar que és un 

bon sistema per  recol l ir 

aquest tipus de fracció. Els 

resultats obtinguts ho de-

mostren i situen a l’Arboç 

com a municipi capdavan-

ter del Baix Penedès en el 

percentatge de la recoll ida 

de la fracció orgànica, sent 

a més la que conté un grau 

de puresa més elevat.

A més, això també es tra-

dueix en un augment dels 

cànons de retorn per fer 

front al cost del servei de 

recollida de residus, ja que 

la Generalitat ens retorna 

diners per fer una bona 

recol l ida. 

Crec que això és un motiu 

de satisfacció per a tots. 

Des de l’equip de govern 

vam apostar per aquest 

sistema, aconseguint el 

consens de totes les forces 

polítiques i convertint-nos 

Els resultats 
obtinguts ho 
demostren i situen a 
l’Arboç com a 
municipi capdavanter 
del Baix Penedès en 
el percentatge de la 
recollida de la 
fracció orgànica

en pioners a la comarca. 

Però aquests bons resul-

tats són fruit de l’esforç 

de tots els arbocencs i 

arbocenques. Per això us 

vul l fel icitar pel vostre 

esforç i la voluntat de-

mostrada i animar-vos a 

continuar col·laborant en 

aquesta tasca per mil lo-

rar encara més aquests 

resultats i seguir fent de 

l’Arboç un municipi més 

sostenible.

Vul l fer una crida, però, 

a totes aquel les persones 

que encara no ho fan bé, 

ja que amb la seva actitud 

ens perjudiquen a tots.  A 

més de la mala imatge, el 

fet de no fer una correcta 

separació dels residus i de 

no seguir les normes de 

la recol l ida suposen unes 

despeses importants que 

paguem entre tots. Pen-

seu que el cost del servei 

d’emergència és de més 

de 33.000 euros. Per això, 

a partir d’ara serem més 

estrictes i penal itzarem 

a tots aquel ls que no ho 

facin bé.

Des de l’equ ip de go-

vern mun icipa l estem 

fent important esforços. 

Hem ampliat els serveis 

de recol l ida, els mitjans 

tècnics i humans, estem 

fent tot el possible per-

què aquest sistema fun-

cioni, però insisteixo en 

la necessitat de la volun-

tat i l’esforç de tots els 

arbocencs i arbocenques 

per al bon funcionament 

d’aquest servei.

CARLES RIBÉ
Alcalde de l’Arboç

ESPECIAL 

recollida de 

residus urbans
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ESPECIAL 

recollida de 

residus urbans

OBJECTIUS

ACONSEGUITS

➜➜Hem compler t els objectius 

L
a implantació del sistema de 

recol l ida porta a porta prete-

nia aconseguir dos objectius 

bàsics: reduir la generació de 

residus i augmentar els percentatges de 

reciclatge. Tots dos objectius s’han acon-

seguit sobradament.

Abans de la implantació del nou sistema 

de recol l ida, la generació de residus a 

l’Arboç, és a dir, els quilos produïts per 

habitant i dia augmentava any rere any.  

Amb la posada en marxa del porta a porta 

s’ha passat d’una generació de 1,33 kg/

hab/dia a 0,80 kg/hab/dia molt per sota 

de la mitjana catalana.   

Pel que fa al percentatge de reciclat-

ge, hem passat del 19,1 % al 66,5% 

mentre que el rebuig es redueix d’un 

80,9% a un 33,54%. Aquest percen-

tatge de reciclatge està per sobre de 

la mitjana catalana del 2008 que era 

de 34,4%.   

Generació residus 
(kg/habitant/dia)
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OBJECTIUS 
dEl SISTEma dE RECOllIda 
pORTa  a pORTa:

 Reduir la generació 
     de residus. 

 augmentar els 
     percentatges 
     de reciclatge.
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➜➜ORGÀNICA 

        de qual itat

C
ada tr imestre 

l’Agència Cata-

lana de Residus 

de Cata lunya 

fa uns controls sobre la 

“qualitat” de les restes de 

menjar que s’han recollit a 

l’Arboç. Aquests controls  

consisteixen en aga fa r 

una mostra que correspon 

a una quarta part de la 

matèria recollida per tal de 

calcular les parts que no 

són restes de menjar, ano-

menats impropis, com po-

den ser ampolles, vidres, 

metal l fèrric, tèxtil, etc. 

Doncs bé, a l’Arboç hem 

obt ingut uns resu ltats 

excel·lents, ja que el per-
centatge d’impropis du-
rant aquest primer any 
de funcionament mai ha 
superat  l’1% del total de 

la mostra i això permet 
obtenir un adob orgànic 
de gran qualitat. 

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

Entitat Caracteritzadora TECNOMA, SA

Núm. Butlletí 4.298 Lot 06077 Lot5 Caracterització 3r Trimestre 2009

Dades Generals
Tipus Recollida Tipus de FORM Estat de butlletí

Individualitzada Conjunta Domèstica Comercial Acceptat

Circuit ....................................... ARBOÇ

Descripció circuit ...................... Recollida a tot el municipi, amb el sistema Porta a Porta

Ens Local titular recollida ......... AJUNTAMENT DE L'ARBOÇ

Municipis

ARBOÇ

Recepció
de la

FORM

Dia i hora de la recepció .... Dimarts, 27 d'octubre de 2009 03:02 Matrícula vehícle 6911FFM

Quantitat ............................ 2.040 Kg

Instal·lació caracterització . PLANTA DE COMPOSTATGE DE SANT PERE DE RIBES

Caracterització
de la FORM

inici fi durada

Presa de mostres de la FORM ........ 27-10-2009 08:45 27-10-2009 08:59 00:14

Caracterització de la FORM ............ 27-10-2009 09:44 27-10-2009 10:25 00:41

Número de treballadors ................... 2 Pes FORM a caracteritzar (bàscula precissió): 252,14 Kg

Resultat de la caracterització

FORM a caracteritzar 252,14 Kg Inclou part proporcional de PODA i Residus Voluminosos

Fraccions Pes en Kg % en pes

FORM 249,75 Kg 99,17%

Poda 0,00 Kg 0,00%

Total FORM + PODA 249,75 Kg 99,17%

Vidre 0,00 Kg 0,00%

Paper i Cartró* 0,30 Kg 0,08%

Plàstic, Mixtos i Film 0,71 Kg 0,28%

Bosses Plàstic* 0,43 Kg 0,09%

Metall Fèrric 0,00 Kg 0,00%

Metall no Fèrric 0,00 Kg 0,00%

Tèxtil 0,00 Kg 0,00%

Tèxtil-Sanitari 0,00 Kg 0,00%

Residus Especials 0,02 Kg 0,01%

Residus Voluminosos 0.00 Kg 0,00%

Altres 0,37 Kg 0,15%

Total impropis 1,83 Kg 0,61%

TOTAL: 251,58 Kg 99,78%

Pèrdues: 0,56 Kg 0,22%

Observacions:

Voluminosos:

Altres:
Pasta envasada, galetes envasades i monodosi de cafè.

Butlletí de caracterització de la FORM. ANY 2009

SANT PERE DE RIBES, 27 d'octubre de 2009

Núria Aguasca Marsà

Esther Garcia (Ajuntament de l'Arboç)

Representant de l'Entitat
Caracteritzadora

Assistents a la caracterització

*Nota: En el càlcul del % d'impropis de les següents fraccions han estat aplicats els factors correctors corresponents [Paper i Cartró: 0.66, Bosses Plàstic: 0.54].

Fracccions pes en Kg % en pes
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Hem recollit un total de 406,3 tones 
recollides de restes de menjar, que 

representa una mitjana de 37 tones 

mensuals. 

Això vol dir que gairebé un 26% del to-

tal de residus recol l its han estat restes de 

menjar. 

Hem quintuplicat els quilos d’enva-
sos lleugers recollits, concretament 

253,9 tones.

Hem duplicat els quilos de paper i 
cartró recollits. En total hem recoll it 

224,2 tones. 

la recollida de vidre ha augmentat 
en un 66%, passant de 94,42 a 157,7 

tones. 

la recollida de roba ha passat de 

800 a 2.433 quilos de mitjana aquest 

primer any.

 

         hem recol l it?

É
s interessant, si més no curiós, saber quina quantitat de quilos o tones hem 

recollit al l larg d’aquest any de cada tipus de residu. Això dóna una idea de la 

dimensió de l’esforç fet pels arbocencs i arbocenques:

Percentatge de les fraccions recollides el 
primer any de Porta a Porta

Resta O Rebuig

33%

Restes de menjaR

26%

envasOs

13%

vidRe

9%

ROba

2%

fRacció 
vegetal

1%

Residus
vOluminOsOs

4%

PaPeR i caRtRó

12%

Restes de menjaR 

Resta O Rebuig

PaPeR i caRtRó

envasOs

vidRe

ROba

fRacció vegetal

Residus 
vOluminOsOs

➜➜Què
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A
mb la im-

p l a n t a c i ó 

d’aquest nou 

servei de re-

col l ida, la Generalitat ens 

retorna uns diners.

Aquesta quantitat va en 

funció de la quantitat re-

collida i de la seva puresa. 

Quan més recollim i menys 

impropis contingui, el re-

torn és major. Aquests di-

ners, juntament amb els 

rebuts que paguem els 

usuaris, es destinen a pa-

gar els costos del servei.

Gràcies als bons resultats 

obtinguts, la General itat 

ens retornarà prop de 

110.000€. això ens per-
metrà no pujar la taxa 
d’escombraries.

Tot i així, els cost del ser-

vei de recol l ida

 
la recol l ida de residus

➜➜Expliquem quant costa

BALANÇ ECONòMIC DEL PRIMER ANy DEL SERVEI PORTA A PORTA

Costos dels servei de recollida, transport i tractament

Cost del servei de 

recollida i transport
359.239,93 €

Equip d’emergència 33.397,56  €

Abocador 27.926,88 €

Cànon  abocador 

(Generalitat de Catalunya)
5.840 €

Planta de compostatge 37.191,046 €

Servei de recollida 

de restes vegetals
7.612,24€

Deixalleria comarcal (Bellvei) 21.000 €

Total costos 492.207,656 €

INGRESSOS

1.- Import dels retorns de l’Agència de Residus de Catalunya, 
ECOEMBES, ECOVIDRIO i ARSPCC per les fraccions reciclables1

1Càlculs dels retorns fets a par-

tir de dades del mes de juliol de 

2009 i fent una estima fins al 

mes de juliol de 2010 per obtenir 

un any complert de retorns.

Paper 15.463 €

Envasos 45.260 €

Vidre 9.893 €

Restes de menjar 24.344 €

Plus eficiència 14.198,12 €

TOTAL 109.593,12 €

2.- Import dels rebuts que 
paguen els usuaris del servei

300.000 €

RESUM

Diferencia entre costos 
i ingressos

82.614,536 €

% que l’Ajuntament 
bonifica el rebut                                  

16,78 %
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mil lores

➜➜Hem fet

Dos nous vehicles de recollida
La recollida porta a porta es realitza amb dos nous vehicles compactadors, un més petit que fa la recollida a la zona 

interior del municipi, ja que pot passar pels carrers més estrets del nucli, i un altre més gran que dóna servei als carrers 

exteriors i els afores del municipi.  

Hem baixat el preu 
de les bosses compostables
L’Ajuntament de l’Arboç ha signat un conveni amb l’empresa Alqui.envas de venda de bosses compostables i a partir 

del 15 de juny podreu adquirir en els establiments col·laboradors el paquet de 30 bosses compostables per 1,95 €. A 

més, aquesta bossa  és més gran, sense problemes de degoteig per sota i amb una millor informació del que s’hi pot 

posar i del que no s’hi pot posar a dins.



L’AJUNTAMENT

DE L’ARBOÇ
8

ma ig

2010
núm. 20 

Aspectes a millorar

És MOLT IMPORTANT deixar 

els residus al seu l loc corresponen 

i no al costat dels contenidors 

o barrejats.

En cas de no fer-ho, s’apl icaran les 

sancions establertes en l’ordenança 

municipal, i que van de 90€ per a 

les infraccions l leus, f ins als 300€ 

per a les greus.

Teniu a la vostra 

disposició la 

deixalleria mòbil 

per portar olis 

de cuina, 

petita ferralla 

electrònica, 

pneumàtics, 

productes tòxics...

Dos dil luns de cada 

mes es fa el servei de 

recollida porta a porta 
de restes vegetals. 
Cal trucar prèviament 

a l’oficina d’Atenció 

Ciutadana de 

l’Ajuntament 

de l’Arboç al telèfon 

977 67 00 83.

les andròmines 
i els trastos vells es 
recullen tots els dijous 
porta a porta. 

Hi ha 30 punts de 

recollida. Només heu 

de trucar prèviament a 

l’oficina d’Atenció Ciu-

tadana al telèfon 

977 67 00 83.


