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Annex 1: 

Fitxa: experiències municipals en la direcció de Residu Zero a Catalunya 

 
Us demanem que ompliu la fitxa i la compartiu amb el grup enviant-la a: 
 
merceg@residusiconsum.org 
 

Nom  Ajuntament de la Bisbal del Penedès 

Logotip 

 

Descripció de 
l'experiència (1) 

El municipi de la Bisbal del Penedès pertany a la comarca del Baix Penedès i 
es troba situat a l'extrem de ponent de la plana del Penedès. Té una 
superfície de 32,58 km2 i una població, l'any 2010, de 3.343 habitants entre 
les set urbanitzacions i el nucli urbà. La població censada actual en el nucli 
urbà és de 1.300 habitants 
 
Des del 17 de maig de 2010 a la Bisbal es fa la recollida de residus 
mitjançant el porta a porta de 4 fraccions tant comercial com domiciliària de 
paper, envasos, orgànica (amb bossa compostable obligatòria) i rebuig, 
només al nucli urbà A més, es reparteix a qui ho necessiti, mitjançant un 
sistema dipòsit-retorn, un cubell vermell pels bolquers.  
 
Aquest sistema s’implanta per tal d’assolir un triple objectiu: minimitzar la 
generació de residus, incrementar els nivells de reciclatge i reduir la quantitat 
de residus que acaba a tractament finalista.   
 
Amb aquesta finalitat es va dissenyar una estratègia de gestió dels residus 
municipals que té com a  “pal de paller” promoure l’estalvi i l’eficiència en l’ús 
dels recursos naturals mitjançant l’impuls al municipi del concepte de la 
prevenció de residus en l’àmbit domiciliari i del comerç i potenciant tots els 
circuits de recollida selectiva al municipi. En aquest sentit una de les mesures 
més eficients i sostenibles per dur-ho a terme és la separació del màxim de 
fraccions possibles i el seu adequat tractament. 
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Fotografia de 
l'experiència (1) 

 

 Descripció de 
l'experiència (2) 

Tots els objectius plantejats s’han assolit en major o menor grau. El motiu 
principal és la implicació dels ciutadans en el sistema porta a porta i les 
constants campanyes de conscienciació i sensibilització que es realitzen. 
Aquestes són molt importants ja que es tracta d’un sistema molt dinàmic on 
els veïns han de trobar cabuda als dubtes que van sorgint a mesura que el 
sistema avança.   
 
Els resultats obtinguts són els següents: 
 
● Percentatge de selectiva. La Bisbal del Penedès té moltes urbanitzacions 
que fan disminuir el percentatge global de la recollida selectiva (es troba 
voltant un 20%). En canvi, en el nucli on es realitza el porta a porta, els 
percentatges són molt elevats.  El percentatge de recollida selectiva al nucli 
durant el 2011 és de 84,22 %, per tant a tractament finalista només hi va un 
15,78%. 
 
● Minimitzar generació de residus. L’any 2010 la generació de residus va ser 
de 1,82kg/hab/dia en tot el municipi. El que portem de 2011 la quantitat de les 
urbanitzacions (on no es fa la recollida PaP) és de 2,39 mentre que al nucli és 
de 0,80 kg/hab/dia. 
 
● Percentatge d’impropis en les caracteritzacions. El percentatge d’impropis 
de les restes de menjar mai ha superat el 2%, fregant-lo en una ocasió, però 
la mitjana s’ha mantingut en menys de l’1% .  
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Fotografia de 
l'experiència (3) 

 

 

Descripció de 
l'experiència (3) 

Com a mesura complementària al porta a porta s’implanta el nou sistema de 
recollida de restes vegetals, la recollida d’andròmines i la deixalleria mòbil.  
 
Es tracta de fer que el sistema sigui més eficient econòmicament i 
ecològicament. Per tant, la recollida de restes vegetals i andròmines es 
realitza en dies concrets i amb prèvia trucada telefònica a l’ajuntament per 
apuntar-s’hi.  
 
La deixalleria mòbil també s’instal·la uns dies concrets per tal d’apropar als 
veïns i veïnes la possibilitat de dipositar aquells residus que no es poden 
separar selectivament en els contenidors del carrer ni amb la recollida del 
sistema porta a porta.    
 

És necessari que tot el nucli i les activitat que es duguin a terme participin del 
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sistema, d’aquesta manera el mercat municipal i les festes al carrer compten 
amb un seguit de contenidors de selectiva especials per a aquestes ocasions. 
+A més es reforcen els contenidors de vidre, única fracció que es recull amb 
contenidor al carrer, i també s’ubiquen més contenidors de roba en tot el 
municipi.  

Fotografia de 
l'experiència (3) 

 

 

 

 


