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INTRODUCCIÓ 

El present document correspon a la memòria anual del servei de gestió de la 
deixalleria municipal de Centelles per a l’any 2017, executat per Obres i Serveis 
Presseguer dins el contracte de prestació del servei de neteja viària, recollida i 
transport de residus domèstics i gestió de la deixalleria. 

Els principals objectius que es van marcar en el servei de gestió de la deixalleria van 
ser: 

- Implementar un protocol de registre de les entrades de residus que permetés 
un seguiment estadístic al moment. 

- Habituar als usuaris en l’ús normatiu de la deixalleria i desincentivar pràctiques 
no adequades. 

- Mantenir en tot moment la sensació d’ordre dins de la instal·lació. 
- Evitar l’acumulació de residus amb una gestió correcte a través dels gestors 

autoritzats. 
- Realitzar un seguiment de les incidències, avaluant-ne les causes. 

El servei de la deixalleria es presta els dimarts, dijous i dissabtes no festius en horari 
de matí i tarda. En concret, l’horari d’obertura vigent des de l’1 de novembre de 2015 
és el següent: 

De l’1 d’octubre al 31 d’abril 
Dimarts i dijous de 9 a 13h i de 15 a 19h 
Dissabtes de 10 a 14h i de 15 a 19h 

De l’1 de maig al 30 de setembre 
Dimarts i dijous de 9 a 13h i de 16 a 20h 
Dissabtes de 10 a 14h i de 15 a 19h 

Les normes d’ús i els residus admesos estan indicats a la porta de la deixalleria 
mitjançant un cartell informatiu. 
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ACTUALITZACIONS EN LA GESTIÓ DELS RESIDUS  

Durant l’any 2017 hi ha hagut alguns canvis en la gestió dels residus. El més destacat 
és el canvi de gestor de residus especials en petites quantitats (REPQ). El mes de 
maig, l’anterior operador Bidones JP Garcia, ens va comunicar una actualització de 
preus amb un percentatge d’increment prou elevat per justificar demanar altres 
pressupostos. Un cop revisades les ofertes rebudes, es va decidir contractar el serveis 
a l’empresa TMA. El servei ofert fins al moment pel nou operador es valora com a 
positiu. 

Per una altra banda, s’ha anat actualitzant la documentació necessària per al 
compliment del Real decret 180/2015, de 13 de març, el qual regula el trasllat de 
residus a l'interior de l'Estat amb els diferents gestors implicats. En aquests moments 
ja s’han adequat tots els tràmits amb la totalitat dels gestors a la normativa. 

També s’ha regularitzat la gestió del plàstic rígid. L’operador amb qui es treballava 
habitualment s’ha donat d’alta com a agent de residus i ja es pot disposar de la 
documentació justificativa per tal de comunicar la gestió a l’ARC. 

Un cop implementada la gestió dels RAEE en les 7 fraccions que determina la 
normativa específica, s’han redistribuït les gàbies destinades a les diferents fraccions 
per facilitar la deposició per part dels usuaris i la posterior retirada per part del gestor. 

S’ha reemplaçat el contenidor iglú d’envasos de vidre que hi havia, de color groc amb 
la indicació Llaunes, per una altre de color verd amb la indicació Vidre, més adequat 

de cara a la imatge que es dona als usuaris. 

Finalment, s’han anat eliminant de manera progressiva diversos contenidors de rebuig 
que havien quedat inutilitzats. D’aquesta manera s’ha alliberat espai, especialment a la 
zona on es guarden palets, per poder-lo utilitzar en cas de qualsevol necessitat. 

El mes de maig es va sol·licitar una subvenció a l’Agència de Residus de Catalunya 
(RESOLUCIÓ TES/676/2017, de 15 de març) per realitzar millores estructurals i 
equipament auxiliar amb l’objectiu de millorar la seguretat de la deixalleria amb 
diversos tancaments i de fer una ampliació de la zona de treball i emmagatzematge 
sota cobert que permetés desenvolupar activitats de Reutilització de productes i de 
Preparació per a la Reutilització de residus (PxR), així com la separació de materials i 
facilitar visites educatives. Aquest ajut no ha estat concedit i caldria valorar les opcions 
per a desenvolupar les actuacions planejades. 
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USUARIS I IDONEÏTAT DE L’HORARI 

Durant l’any 2017 s’han realitzat 150 dies de servei. No s’ha produït cap incidència que 
no permetés obrir la deixalleria algun dia. S’han totalitzat 1.200 hores de servei 
repartides per igual entre els tres dies de servei i entre horari de matí i tarda. La 
mitjana d’entrades per dia ha sigut de 17, amb un mínim de 7 (dies 05/01/17 i 
19/01/17) i un màxim de 34 (el dia 11/03/17).  

El nombre d’usuaris durant tot l’any 2017 ha estat de 2.612 repartits entre les diferents 
categories establertes prèviament (taula 1). 

Taula 1. Nombre d’usuaris de la deixalleria durant el 2017, segons la seva tipologia. 

Particular 1.570 
Comerç 56 
Empresa de serveis 892 
Entitat local 2 
Ajuntament 77 

 
Respecte l’any 2016 hi ha hagut un increment d’usuaris d’un 5%. Destaca l’augment 
d’usuaris de la tipologia corresponent a Empresa de serveis que solen aportar una 
quantitat més elevada de residus. 

El registre del tipus d’usuari s’ha fet seguint els criteris de l’Agència de Residus de 
Catalunya. En cap cas s’han demanat dades de caràcter personal per no vulnerar els 
drets de les persones segons la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de 
caràcter personal. La tipologia principal d’usuari és el particular, tal com correspon a la 
funció de la deixalleria municipal (figura 1).  

61%

2%

34%

0,1% 3%

Particular

Comerç

Empresa de serveis

Entitat local

Ajuntament

 
Figura 1. Distribució percentual dels usuaris de la deixalleria durant el 2017, segons la 

seva tipologia. 

 
Els usuaris de la deixalleria són principalment de Centelles però també hi ha usuaris 
de Sant Martí de Centelles, els Hostalets de Balenyà, Aiguafreda i altres municipis de 
la comarca (figura 2).  
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Figura 2. Distribució percentual dels usuaris de la deixalleria durant el 2017, segons la 

seva procedència. 

 
L’ús de la deixalleria per part de persones de Sant Martí de Centelles es pot explicar 
per la proximitat del nucli de Les Comes. Fora d’aquest cas, la presència d’usuaris 
d’altres municipis es pot considerar poc rellevant i no genera cap conflicte ni un cost 
extraordinari. 

L’anàlisi de la distribució horària dels usuaris no mostra diferències significatives entre 
el matí i la tarda, tenint en compte que el nombre d’hores d’obertura al matí i a la tarda 
són les mateixes (figura 3).  
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Figura 3. Distribució percentual dels horaris d’ús de la deixalleria (matí / tarda). 

 
Tampoc es detecten diferències entre l’ús de la deixalleria segons el dia de la setmana 
(figura 4). Els dimarts i dijous és més utilitzat per empreses de serveis i professionals 
lliures mentre que el dissabte hi ha més presència de particulars. En cap cas però les 
diferències són significatives. 
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Figura 4. Distribució percentual dels dies d’ús de la deixalleria segons el dia de servei. 

 
Quan es combinen el dia d’obertura i l’horari, s’observa que els dissabtes al matí és la 
franja més utilitzada i els dissabtes a la tarda, la menys utilitzada (figura 5). S’ha 
analitzat estadísticament les dades i no s’ha trobat però diferències significatives. 
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Figura 5. Distribució percentual de l’ús temporal de la deixalleria combinant horaris i 

dies d’obertura. 

 
Es pot concloure que l’ús de la deixalleria ha sigut més distribuït durant l’any 2017 
respecte l’any 2016 i, per tant, els dies i horaris d’obertura es consideren ajustats a les 
necessitats dels usuaris 
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RESIDUS RECOLLITS I ANÀLISI ESTADÍSTIC 

El usuaris de la deixalleria han realitzat 5.426 entrades de residus de diferents 
tipologies (taula 2), la qual cosa representa un 10% més respecte l’any 2016. 

Taula 2. Nombre d’entrades de residus a la deixalleria durant el 2017, segons la seva tipologia. 

RAEE 776 

Fustes 566 

Runes 635 

Poda i jardineria 446 

No valoritzable 423 

Voluminosos 405 

Residus especials 397 

Paper i cartró 382 

Ferralla 378 

Envasos 259 

Plàstic no envàs 214 

Vidre pla 179 

Envàs de vidre 68 

Tèxtil 57 

DVD's i CD's 18 

Pneumàtics 28 

Medicaments 8 

Radiografies 4 
 

El tipus de residu amb més entrades a la deixalleria han estat els RAEE (residus 
d’aparells elèctrics i electrònics), seguit de les fustes i les runes (figura 6).  
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Figura 6. Distribució percentual de les entrades de residus a la deixalleria durant el 

2017, segons la seva tipologia. 

 
En aquest recompte només s’ha tingut en compte els tipus de residus que aportaven 
els usuaris, sense considerar el pes o les unitats. 
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Els RAEE s’han classificat en les fraccions determinades per la normativa (7 
fraccions). El nombre d’aparells de refrigeració (neveres i congeladors) recollits a la 
deixalleria ha sigut de 33. El nombre però d’aparells lliurats al gestor ha estat de 91. 
Els 58 aparells de diferència s’han recollit abandonats pels carrers del municipi i els 
dies de recollida d’andròmines i s’han traslladat a la deixalleria per a la seva gestió. El 
nombre de neveres abandonades als carrers ha estat inferior a l’any 2016. La 
presència de cartells i de senyalització indicant la possibilitat de càmeres de 
videovigilància semblarien haver influenciat positivament en la reducció d’aparells 
abandonats. 

Durant l’any 2017 s’han recollit un total de 648,89 Tones de residus a la deixalleria 
(taula 3), la qual cosa representa un increment del 27% respecte l’any 2016.  

Taula 3. Quantitat en pes (kg) de residus recollits a la deixalleria durant el 2017, segons la seva tipologia. 

Runes 231.090 

Fusta i voluminosos 214.100 

Poda i jardineria 57.920 

Ferralla 39.480 

No valoritzable 31.725 

Vidre Pla 17.880 

RAEE 13.127 

Plàstic no envàs 10.391 

Paper i Cartró 9.550 

REPQ 9.156 

Envasos 5.180 

Tèxtil 4.560 

Envàs de vidre 1.667 

Pneumàtics 988 

Piles i acumuladors 689 

Bateries 413 

Olis minerals 505 

Envasos a pressió - Extintors 200 

Olis vegetals 188 

Tòners 80 

Medicaments 5 

TOTAL 648.893 

 

En pes, el residu més important és la runa i restes de la construcció seguit de la fusta i 
voluminosos i de les restes de poda i jardineria (figura 7). 

Entre els residus especials, destaquen les aportacions de restes materials de 
construcció que contenen amiant, amb un pes total de 1.895 kg.  

Els residus no valoritzables s’han gestionat com a fracció resta i s’han gestionat com a 
residu municipal dins el servei ordinari de recollida domèstica o com a residu industrial 
no especial a través de l’abocador d’industrials de Vacarisses, quan es tractava de 
plàstics agrícoles de grans dimensions. 
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Els envasos lleugers, els residus de paper i cartró i els envasos de vidre s’han 
gestionat a través del servei ordinari de recollida que gestiona el Consell Comarcal 
d’Osona. 
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Figura 7. Distribució percentual de les quantitats en pes de residus recollits a la 

deixalleria durant el 2017, segons la seva tipologia. 
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INCIDÈNCIES REGISTRADES  

Les principals incidències registrades han sigut l’abandonament de residus als 
exteriors de la deixalleria i les intrusions a la instal·lacions per al robatori o intent de 
robatori de residus o materials. 

En 15 ocasions s’han trobat residus abandonats a la porta de la deixalleria o a la part 
del darrera. Per la quantitat i la tipologia dels residus trobats, s’atribueix com a 
principal causa de l’abandonament dels residus a la porta al desconeixement dels 
horaris d’obertura de la instal·lació, sense que això justifiqui l’actuació de les persones 
causants. Tot i això, l’abandonament de residus a la porta durant el 2017 ha estat un 
46% inferior respecte l’any 2016. Això s’atribueix a la millora de la informació dels 
horaris a través del cartell informatiu de l’entrada i a la informació disponible a la web 
municipal.  

Per altra banda, el mes d’octubre es va condicionar l’espai de la part posterior de la 
deixalleria on abandonaven sovint residus, com a recinte tancat per acollir 
temporalment gossos trobats abandonats. D’aquesta manera, s’ha acabat amb 
l’abandonament de residus en aquest espai. 
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Figura 8. Imatges d’abandonament de residus a la porta de la deixalleria. 

 

   

 

  

Figura 9. Imatges d’abandonament de residus a la part posterior de la deixalleria, abans que s’habilités 
l’espai per a l’acollida temporal de gossos abandonats. 

 

Durant l’any 2017 s’han registrat un mínim de 21 intrusions a la deixalleria amb la 
intenció de sostraure residus o materials. Respecte l’any 2016, s’han reduït en dues 
terceres parts les intrusions, principalment gràcies al correcte funcionament del 
protocol de connexió i desconnexió de l’alarma sense interferir en el funcionament de 
la instal·lació fora de l’horari de servei. Les intrusions van comportar algun dany a la 
instal·lació, principalment, en la tanca perimetral.  

El mes de setembre és va sorprendre una persona a la deixalleria i, amb el suport de 
la policia local, se’l va identificar i advertir de les accions legals que podrien recaure 
sobre ella. Des d’aleshores, les intrusions han estat mínimes. 


