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1. OBJECTE DE L’ESTUDI
L’objecte del present document és definir el detall del servei de recollida porta a porta de Sant Gregori,
el qual s’ha treballat a partir d’un anàlisi de camp acurat dels aspectes relacionats amb la recollida
domèstica i comercial i de l’anàlisi econòmic a partir del dimensionament del servei i de la previsió de
captació.

2. ANTECEDENTS. EL NOU MARC LEGAL
El marc legal a nivell de gestió de residus es regeix per la legislació europea, estatal i catalana. L’actual
legislació fixa objectius clars a nivell de reciclatge i prevenció i estableix la jerarquia que ha de regir la
gestió dels residus.
Il·lustració 1. Jerarquia en matèria de gestió de residus fixada per la Unió Europea.

2.1. EL MARC LEGAL EUROPEU
La Unió Europea va aprovar l’any 2018 les noves directives en el marc del paquet de l’economia circular
Directiva (UE) 2018/851 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, per la qual es
modifica la Directiva 2008/98/CE sobre els residus, que fixa el següents objectius:
•

Pel 2025, assoliment del 55% en pes de residus reciclats o preparats per la reutilització.

•

Pel 2030, assoliment del 60% en pes en pes de residus reciclats o preparats per la reutilització.

•

Pel 2035, assoliment del 65% en pes en pes de residus reciclats o preparats per la reutilització.

La nova directiva estableix el sistema de càlcul de l’assoliment dels objectius i especifica que es
comptabilitzaran els residus preparats per la reutilització que no hagin estat objecte de classificació ni
tractament previ i els residus reciclats que hagin estat objecte de les operacions de control, classificació
i altres operacions prèvies per eliminar els materials no previstos per a la posterior transformació, per
tal de garantir un reciclatge d’alta qualitat i una transformació real. El pes dels residus municipals es
mesurarà quan els residus entrin en l’operació de reciclatge.
En el cas del residus municipals biodegradables es podran comptabilitzar els que generin compost,
digestat o un altre resultat, sempre que aquests siguin utilitzats com a producte, material o substància
reciclada. Quan el resultat s’utilitzi per aplicar-lo al sòl només es podrà comptabilitzar si es produeix un
benefici per l’agricultura o una millora ecològica.
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A partir de 2027 només es comptabilitzaran els residus municipals biodegradables que s’hagin recollit
de forma separada.
El nou sistema de càlcul comporta que, per assolir els objectius fixats per la directiva, calgui assolir
resultats de recollida selectiva superiors al 70-75%, ja que canviarà el sistema de càlcul i només es
tindran en compte els residus realment reciclats com a indicador.
La Directiva (UE) 2018/850 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, per la qual es
modifica la Directiva 1999/31 /CE relativa a l'abocament de residus té l’objectiu de garantir una reducció
progressiva del dipòsit a abocador dels materials aptes per al reciclatge i altres tipus de valoritzacions i
estableix l’objectiu pel 2030 que els residus municipals aptes per al reciclatge i altres valoritzacions no
siguin admesos a abocador, i en concret estableix que:
•

El 2035 es redueixin a menys del 10% els residus municipals dipositats a abocador, on s’inclouran
els residus provinents d’altres valoritzacions, tals com la classificació o el tractament mecànicbiològic, els provinent d’incineració i estabilització de la fracció biodegradable, i els provinents
de les operacions de reciclatge i valorització que es dipositin a l’abocador.

•

El 2024 es revisarà l’objectiu pel 2035 amb la voluntat de mantenir-lo o reduir-lo més.

•

Els estats membres hauran d’emprar instruments econòmics i altres mesures per assolir els
objectius fixats

2.2. EL MARC LEGAL ESTATAL
Pla Nacional Integrat de Residus 2008-2015, incorpora l’Estratègia de Reducció d’Abocament de
Residus Biodegradables.
Llei 22/2011, de 28 juliol, de Residus i Sòls Contaminats, que representa la transposició al marc jurídic
espanyol de la Directiva 2008/98/CE de Residus

2.3. EL MARC LEGAL CATALÀ
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus,
on s’ha tingut en compte i s’ha incorporat el nou marc legal europeu, estatal i català.
Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons
sobre la disposició del rebuig dels residus, té per objecte l’establiment d’un marc favorable de
finançament d’infraestructures de gestió de residus i la regulació dels cànon que graven la disposició del
rebuig dels residus municipals i crea el cànon sobre les residus municipals destinats a incineració. Així, la
implantació del cànon sobre la disposició dels residus –creat per la Llei 16/2003, de 13 de juny- i sobre la
incineració i el retorn del cànon ha favorit la prevenció i la valorització material i s’ha utilitzat per a
finançar infraestructures.

La Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de
creació i regulació dels impostos, modifica la Llei 8/2008 amb relació al cànon sobre la disposició del
rebuig en l’article 1, on defineix el gravamen del cànon sobre la deposició controlada i la incineració de
residus municipals fins l’any 2020.
Taula 1. Gravamen sobre la deposició controlada i la incineració fins l’any 2020

TIPUS DE
GRAVAMEN PER
DEPOSICIÓ

TIPUS DE
GRAVAMEN PER
INCINERACIÓ

2017

30,00 €/tona

14,50 €/tona

2018

35,60 €/tona

17,80 €/tona

2019

41,30 €/tona

20,60 €/tona

2020

47,10 €/tona

23,60 €/tona

ANY
D’APLICACIÓ

La Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de
creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient estableix l'increment
progressiu en quatre anys dels tipus de gravamen dels cànons sobre la deposició controlada i la
incineració de residus municipals.
Taula 2. Gravamen sobre la deposició controlada i la incineració fins l’any 2024

TIPUS DE
GRAVAMEN PER
DEPOSICIÓ

TIPUS DE
GRAVAMEN PER
INCINERACIÓ

2021

53,10 €/tona

23,60 €/tona

2022

59,10 €/tona

26,50 €/tona

2023

65,30 €/tona

32,70 €/tona

2024

71,60 €/tona

35,80 €/tona

ANY
D’APLICACIÓ

PRECAT 20. Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (pendent
d’aprovació), on es recullen els objectius estratègics que vehicularan la gestió dels residus a Catalunya
durant el període 2013-2020, dels quals en destaquen els següents:
•

[2a.1] Reduir l’impacte de la petjada de carboni associada a la gestió de residus i a l’ús dels
recursos a Catalunya en un 30% respecte de l’existent l’any 2012.

•

[4a.1] Reduir de forma efectiva la generació primària total de residus de Catalunya, municipals,
industrials i de la construcció, i concretament assolir l’any 2020 un 15% de reducció en pes de la
generació de residus respecte l’existent l’any 2010.

•

[6a.2] Incrementar la qualitat de la recollida selectiva de la FORM, assolint l’any 2020 un nivell
d’impropis inferior al 10% en pes. o

•

[6a.3] Incrementar la qualitat de la recollida selectiva dels envasos lleugers, assolint l’any 2016 un
nivell d’impropis inferior al 25% en pes.

•

[6a.6] Incrementar la recollida selectiva dels residus municipals fins un nivell mínim del 60%
respecte els residus generats.
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•

[6a.7] Assolir, en conjunt, com a mínim el 55% en pes de residus domèstics i comercials destinats
a preparació per a la reutilització i el reciclatge per a les fraccions paper, metalls, vidre, plàstic,
biorresidus i altres fraccions reciclables.

•

[7a.3] Assegurar, l’any 2020, que el 100% dels residus siguin tractats abans de ser destinats a
dipòsits controlats.

•

[8a.1] Establir polítiques d’impuls al teixit empresarial vinculat a la gestió de residus.

•

[8a.4] Donar suport a la internacionalització del sector dels residus.

•

[8a.5] Assolir una posició capdavantera en la recerca i innovació amb relació als residus i l’ús
eficient dels recursos.

Actualment s’està elaborant l’avantprojecte de la nova Llei de Residus de Catalunya que planteja els
següents objectius:
•

Donar compliment al Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2020
(PRECAT20) i concretament a la seva actuació ACT-125, a la disposició final vuitena de la Llei
16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, al punt 1 de la Moció 119/XI del Parlament de
Catalunya, sobre la gestió dels residus, als objectius de l’àmbit 2.8: Sostenibilitat del Pla de
Govern de la XII Legislatura i als compromisos que la Generalitat de Catalunya ha adquirit en els
diversos àmbits institucionals nacionals i internacionals.

•

Adequar el marc normatiu als objectius establerts en la legislació aplicable, particularment amb
relació a la derivada del Circular Economy Package de la Unió Europea.

•

Revisar les funcions i competències existents en les matèries vinculades a la prevenció i gestió de
residus i a l’ús dels recursos, per tal d’ajustar les responsabilitats de cada part a les necessitats
d’ordenació de les estratègies d’economia circular, en el marc de les quals la gestió dels residus
incideix en la disponibilitat de recursos i l’ús dels recursos incideix en la generació i gestió de
residus.

•

Millorar la prevenció i, particularment, les pautes de producció i consum, tant pel que fa a les
estratègies clàssiques, com l’ecodisseny o la simbiosi industrial, com a d’altres com la
desmaterialització, el producte-servei o d’altres orientades a reduir el consum de recursos i a
mantenir en circulació els recursos consumits.

•

Impulsar la recollida i el tractament de tots els residus, inclosos els fluxos de residus industrials,
domèstics, de la construcció, ramaders, sanitaris i comercials, entre d’altres, en col·laboració
amb la resta d’administracions responsables en cada cas, per tal d’aconseguir que els residus, es
generin on es generin, tornin com a recursos al mercat de forma cada cop més majoritària en
forma de matèries recuperades i de materials de construcció, entre d’altres. –

•

Contribuir a la reducció global dels impactes que s’associen a la generació i gestió de residus, en
particular amb relació a la contaminació del sòl i a la mitigació del canvi climàtic, i contribuir a
aquesta reducció per la via de l’economia circular.

•

Impulsar l’activitat econòmica, agilitar i simplificar l’activitat administrativa de la Generalitat de
Catalunya i dels municipis i millorar el coneixement i la transparència en el sistema, incidint en la
millora tecnològica, en la integració de tràmits, en la disponibilitat creixent de dades i
d’informació, en la visibilitat de les dades econòmiques, sense perjudici de mantenir elevats
estàndards d’exigència en sostenibilitat ambiental.
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3. OBJECTIUS DEL NOU MODEL DE RECOLLIDA
DE RESIDUS
RECOLLIDA SELECTIVA
•

Superar el 65% de recollida selectiva i complir amb el nou marc legal establert.

•

Reduir la quantitat d’impropis de la FORM fins a un 5%

•

Reduir els impropis dels envasos fins a un 20%

SISTEMA D’APORTACIÓ
•

Fomentar la bona imatge de la via pública amb la mínima presència d’elements a nivell físic i
temporal.

•

Afavorir que el màxim de dies possibles la via pública estigui lliure de residus.

•

Adaptar el model d’aportació a cadascun dels nuclis de població i als diferents generadors.

•

Assegurar el control i la identificació de les aportacions per tal d’implantar un futur pagament
per generació.

SERVEI DE RECOLLIDA
•

Adaptar les freqüències de recollida a la generació per fracció, a les característiques territorials i
a la tipologia de generador.

•

Garantir una recollida de tèxtil sanitari adaptada a les necessitats del generador.

•

Garantir la màxima traçabilitat del servei.

BALANÇ ECONÒMIC
•

Garantir la màxima transparència sobre els ingressos associats a retorns i a venta de materials.

•

Garantir la màxima transparència sobre els costos associats al tractament de residus.

•

Equilibrar el balanç econòmic associat a la gestió dels residus municipals a mig i llarg termini.

USUARI
•

Facilitar la separació en origen i l’aportació de residus.

•

Garantir el flux d’informació i la comunicació entre l’usuari, el servei i l’Ajuntament.

4. NOU MODEL DE RECOLLIDA DE RESIDUS
El model d’aportació s’ha diferenciat per les diferents zones del municipi en funció del grau de
densitat/dispersió urbanística. A nivell de comarca es plantegen 3 models diferenciats:
•

Recollida porta a porta d’alta freqüència per als nuclis de major densitat.

•

Recollida porta a porta de baixes freqüències per als nuclis de baixa densitat i les urbanitzacions.

•

Recollida en àrees tancades amb control d’accés per als nuclis rurals i els habitatges disseminats.

Il·lustració 2. Model de recollida de residus per cada nucli

A continuació es detallen el nombre d’habitatges inclosos en cadascun dels models previstos i els nuclis
que els conformen.
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Taula 3. Model de recollida per nucli

MODEL DE
RECOLLIDA

HABITATGES

Porta a porta alta
freqüència
Àrees tancades amb
control d’accés
TOTAL

1.142
252 (4 àrees tancades amb
aportació individualitzada)

NUCLIS / UBICACIONS
Nucli urbà, La Bruguera, Taialà i Can Planas
Constantins, Cartellà, La Cassa i Domeny,
Ginetar

1.394

4.1. MODEL D’APORTACIÓ DOMICILIÀRIA
El model d’aportació s’adapta a la freqüència prevista per cada fracció i a la tipologia de generador. En
tots els casos es preveu la incorporació de tag RFID per al control de les aportacions en cadascun del
elements d’aportació amb l’objectiu d’implantar un futur pagament per generació.
En el cas de les altes freqüències en nuclis urbans de major densitat s’opta per lliurar material de poc
volum per evitar problemes associats a l’emmagatzematge dels residus, la qual cosa comporta una
major freqüència. En el cas de les urbanitzacions o els nuclis de baixa densitat s’opta per lliurar
elements d’aportació de major capacitat i reduir la freqüència.
4.1.1 RECOLLIDA PORTA A PORTA D’ALTA FREQÜÈNCIA
SISTEMA D’APORTACIÓ

FREQÜÈNCIA DE RECOLLIDA

●RESTA
Cubell gris de 20 litres amb TAG RFID

Quinzenal

●FORM
Cubell marró de 20 litres amb TAG RFID

3 cops a la setmana

●●●ENVASOS / PAPER I CARTRÓ / VIDRE
Cubell verd de 40 litres amb TAG RFID

Envasos: 2 cops a la setmana
Paper i cartró: 1 cop a la
setmana
Vidre: quinzenal

●TÈXTIL SANITARI
Bossa a part identificada amb un adhesiu

Cada dia de recollida (3 cop a la
setmana + quinzenal)

4.1.2 HABITATGES DISSEMINATS NUCLIS AÏLLATS
Per als habitatges disseminats i els nuclis aïllats es preveu un sistema de recollida en àrees d’aportació
tancades amb totes les fraccions i control d’accés. Es preveuen un total de 4 àrees tancades amb
contenidors de càrrega posterior i control d’accés amb tancament electrònic que es recolliran amb la
mateixa freqüència que els nuclis urbans, excepte la resta que es farà setmanal.
SISTEMA D’APORTACIÓ

FREQÜÈNCIA DE RECOLLIDA

●RESTA
Contenidors gris de 1.100 litres

Setmanal

Bujol marró de 240 litres

3 cops a la setmana

●FORM
●ENVASOS
Contenidors groc de 1.100 litres

2 cops a la setmana

●PAPER I CARTRÓ
Contenidors blau de 1.100 litres

1 cop a al setmana

Bujol verd de 240 litres

Setmanal

● VIDRE

4.1.3 MODEL D’APORTACIÓ COMERCIAL
El model d’aportació comercial es basa en la detecció de les necessitats de cadascú en base a la
generació i a la freqüència prevista, Es preveu el lliurament de cubells o bujols de 20 a 1.100 litres,
limitat en el cas de la FORM i el vidre a 240 litres i fomentant l’aportació a granel del cartró comercial.

4.1.4 SISTEMA D’EMERGÈNCIA
Es preveu que les àrees de disseminats puguin ser utilitzades com a punt d’emergència prèvia sol·licitud
a l’Ajuntament, el qual disposarà de 20 targetes per aquest efecte.
4.1.5 ALTRES SERVEIS PREVISTOS
Per tal de garantir l’òptim funcionament del servei es preveuen serveis complementaris imprescindibles
en una recollida d’aquestes característiques:
RECOLLIDA DE MERCATS. Es realitzarà la recollida de FORM i paper i cartró del mercat setmanal
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REPASSOS I NETEJA DE CONTENIDORS D’ÀREES TANCADES. Únicament es preveu els repàs i la neteja dels

contenidors de les àrees tancades. Amb una freqüència de repàs de 2 dies a la setmana i de neteja
trimestral dels contenidors. En cas que es requereixin repassos de recollida de bosses abandonades en
els nuclis amb recollida porta a porta es podran sol·licitar al Consell Comarcal, el qual tindrà establert un
preu unitari per jornada de repàs.
CAMPANYA D’IMPLANTACIÓ DEL NOU SERVEI. El cost del servei inclou totes les accions d’implantació,

informatives i comunicatives, tant als generadors domèstics com comercials, així com el repartiment de
tot el material per a la separació en origen i l’aportació de residus, l’associació de dades i la creació de la
base e dades per al posterior anàlisi de la participació i les incidències.
INSPECCIÓ I SUPORT TÈCNIC. Es preveu un tècnic amb un servei presencial a Sant Gregori amb una

dedicació de 12 hores setmanals, 8 de les quals les destinarà a atenció al públic i les altres 4 a gestió
d’incidències.
4.1.6 BOSSES COMPOSTABLES
No s’inclouen el cost del servei el cost associat al subministrament i la distribució de bosses
compostables. En aquest cas cada Ajuntament podrà determinar si les lliura gratuïtament, si inclou
l’import de la compra de bosses a la taxa o bé si determina que els usuaris adquireixin les bosses en el
comerç habitual, tal i com es fa actualment.
En qualsevol cas a continuació es detalla el cost total que tindria la compra de bosses compostables per
al subministrament als usuaris.
Taula 4. Unitats i import anual estimat per la compra de bosses compostables
GENERADOR

UNITATS ANUALS

DOMÈSTIC
COMERCIAL

IMPORT

212.100
7.500
TOTAL

10.605 €
1.500 €
12.105 €

4.1.7 CALENDARI I FREQÜÈNCIA DE RECOLLIDA
El calendari de recollida és aplicable tant a la recollida domèstica i comercial. En cas que els grans
productors requereixin d’una major freqüència per alguna de les fraccions s’establirà un preu públic i
podran sol·licitar-la.
Taula 5. Freqüència i horari de recollida per model
HORARI
PORTA A PORTA
ALTA
FREQÜÈNCIA

Nocturn
22 – 04 h

ÀREES
TANCADES

Nocturn
22 – 04 h
(ruta PaP)

DLL

●●

DM

DC

●●

DJ

DV

DS

●●

●●

Recollida
quinzenal

●●

●●

●●
Reforç
setmanal

●●

DG

diürn

4.2. TECNOLOGIA DE CONTROL I SEGUIMENT
El model proposat requereix una tecnologia associada a la lectura de tags en el cas de la recollida porta
a porta i al tancament de les àrees de disseminats i nuclis aïllats.
4.2.1 LECTURA DE TAGS DE CUBELLS I BUJOLS
La tecnologia de lectura ha de permetre portar el control de fluxes, d’incidències i del servei a partir de
la identificació mitjançant un TAG RFID de tots els cubells i bujols domèstics i comercials, amb un
sistema de la lectura automàtica.
Aquesta tecnologia permetrà:
•

Determinar el nombre de buidades per usuari i per fracció cada dia de recollida.

•

Determinar el grau de participació de cada usuari.

•

Consultar i descarregar les incidències a temps real.

•

Realitzar un seguiment de les incidències a través del propi software.

•

Realitzar consultes per períodes temporals, per usuaris i per municipis.

•

Descarregar la cartografia digital de les rutes diàries i dels punts de parada.

Els equips amb els quals es realitzi la recollida de residus porta a porta tindran instal·lats el sistema de
lectura i cada vehicle anirà equipat amb el sistema de lectura a bord a més d’un dispositiu de lectura
manual per garantir l’enregistrament de les buidades i les incidències de les zones on el vehicle no hi
accedeixi.
4.2.2 SISTEMA DE TANCAMENT D’ÀREES
Tots els habitatges sense servei de recollida porta a porta disposaran de 2 clauers o targetes RFID amb
permisos específics que permetran identificar l’usuari.
Aquesta tecnologia permetrà:
•

Controlar l’ús de cadascuna de les àrees

•

Identificar l’usuari i donar permisos específics

•

Acotar els usos

4.3. PREVISIÓ DE CAPTACIÓ
Amb el nou model de recollida de residus es preveu que Sant Gregori superi el 70% de recollida
selectiva. S’ha realitzat una previsió de captació a partir de la qual s’han calculat tots els costos de
tractament i els retorns associats a la recollida selectiva.
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Taula 6. Previsió de captació anual

Sant Gregori

FORM

ENVASOS

PiC

VIDRE

PODA

ALTRES

RESTA

TOTAL

RS

511,0

161,5

212,7

122,9

101,3

152,6

528,9

1.790,9

70,5%

Il·lustració 3. Previsió de captació anual

FORM
28%

RESTA
30%

ENVASOS
9%

ALTRES
8%
PODA
6%

VIDRE
7%

PiC
12%

5. BALANÇ ECONÒMIC DEL MODEL ÒPTIM
A partir dels costos de servei previstos i de la previsió de captació, que permet fer una previsió dels
costos de tractament i dels ingressos per retorn i venta de materials, s’ha calculat el balanç econòmic
del nou model de recollida de residus.

5.1. PREVISIÓ DE COSTOS
El balanç econòmic té en compte els costos de recollida i tractament. Els costos de recollida per s’han
establert en base al servei previst, els quals es podran veure modificats a la baixa en el moment de la
licitació, mentre que els costos de tractament prenen com a preus unitaris establerts.
•

COST DE RECOLLIDA: 300.272 € + 11.168 € (3% despeses generals CC) = 309.280 €

•

TRACTAMENT DE LA FORM: 96,48 €/tona

•

TRACTAMENT DE LA FRACCIÓ RESTA: 50,99 €/tona

5.2. PREVISIÓ D’INGRESSOS
En la previsió d’ingressos es tenen en compte el retorns dels SIGs per envasos, paper i cartró i vidre, el
Retorn del Cànon, per la FORM. En el ca de la venta de paper i cartró i l’ingrés associat es considera nul
degut al canvi de tendència dels darrers 3 anys.
A continuació es detalla el sistema de càlcul dels ingressos per retorn i venta de materials.
5.2.1

RETORN PER PAPER I CARTRÓ

S’ha calculat a partir de l’actual conveni amb Ecoembes.
En el cas de la recollida porta a porta únicament es percep el concepte associat a la part variable i es
calcula mitjançant la següent fórmula.
IMPORT PART VARIABLE = 0,12214*kgPiC+0,12214*0,08* kgPiC -0,02883* kgPiC
Il·lustració 4. Fórmula de càlcul de la part variable del retorn de paper i cartró

ESTUDI DE DETALL PER LA IMPLANTACIÓ DEL NOU SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS PORTA A PORTA A SANT GREGORI

Per altra banda també és percep el plus anual variable per eficiència del sistema de recollida, un cop
tancada la facturació de l’any precedent.
Il·lustració 5. Fórmula de càlcul del plus anual variable del retorn de paper i cartró

5.2.2

RETORN PER ENVASOS LLEUGERS

Igual que en el cas de la recollida de paper i cartró, en els envasos lleugers únicament s’aplica el càlcul
de la part variable, que es calcula mitjançant la següent fórmula:
IMPORT PART VARIABLE = (0,35326*kgEnvasos + 0,35326*0,08*kgEnvasos - 0,02833*kgEnvasos)

Il·lustració 6. Fórmula de càlcul de la part variable del retorn d’envasos lleugers

Al valor obtingut s’aplica un pagament variable per la qualitat del material:

5.2.3

RETORN PER VIDRE

El vidre comporta un retorn per recollida i un per transport seguint la següent fórmula de càlcul
RETORN PER RECOLLIDA = 0,05103 * kgVidre
RETORN PER TRANSPORT = 0,006551 * kgVidre
5.2.4

RETORN DEL CÀNON

El retorn del cànon es calcula per la recollida i pel tractament i, en tots dos casos, intervé el percentatge
d’impropis present a la FORM. S’ha previst un percentatge d’impropis del 5% de mitjana.
RETORN PER RECOLLIDA = 10 * 1,5 * (-0,17857 * %IMPORPIS + 3) * tonesFORM
RETORN PER TRACTAMENT = 34 * tones netes FORM

ESTUDI DE DETALL PER LA IMPLANTACIÓ DEL NOU SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS PORTA A PORTA A SANT GREGORI

5.3. BALANÇ PREVIST
El balanç econòmic ha tingut en compte tots els costos i els ingressos descrits en els apartats anteriors,
tenint en compte que el resultat de recollida selectiva sigui del 70,5%.
Taula 7. Balanç econòmic del nou model de recollida de residus
SANT GREGORI

DESPESES
COST DE RECOLLIDA
GESTIÓ CC

-384.070,31 €
-300.271,83 €
-9.008,16 €

TRACTAMENT RESTA

-45.242,05 €

TRACTAMENT FORM

-29.548,28 €

INGRESSOS

114.427,27 €

RETORN DEL CÀNON

39.428,05 €

RETORN PiC - ECOEMBES

10.892,34 €

RETORN ENVASOS - ECOMEBES

57.030,90 €

RETORN VIDRE - ECOVIDRIO
BALANÇ

7.075,98 €

-269.643,04 €

En cas d’assolir resultats de recollida selectiva del 80%, assolits ens municipis de característiques
similars a Sant Gregori, el balanç final seria el següent.
Taula 8. Balanç econòmic del nou model de recollida de residus amb un 80% de recollida selectiva
SANT GREGORI

DESPESES
COST DE RECOLLIDA
GESTIÓ CC

-373.179,09 €
-300.271,83 €
-9.129,14 €

TRACTAMENT RESTA

-34.556,75 €

TRACTAMENT FORM

-29.221,37 €

INGRESSOS

126.728,05 €

RETORN DEL CÀNON

44.222,37 €

RETORN PiC - ECOEMBES

11.003,94 €

RETORN ENVASOS - ECOMEBES

63.252,11 €

RETORN VIDRE - ECOVIDRIO
BALANÇ

8.249,64 €

-246.451,04 €

