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1. INTRODUCCIÓ 

En aquest document es presenta l’informe final de l’estudi encarregat per l’Ajuntament 

del Masnou. Aquest ha inclòs, a la Fase I (amb una durada d’uns quatre mesos), les 

següents actuacions: 

 Anàlisi del teixit comercial del Masnou 

 Estudi de costos de la gestió de residus al municipi  

 Proposta de taxa d’escombraries per a finques urbanes 

 

Pel que fa a la Fase II de l’estudi, aquesta ha tingut una durada aproximada de nou 

mesos i s’hi han dut a terme les següents actuacions: 

 Resultats de l’anàlisi del teixit comercial del Masnou  

 Proposta de taxa d’escombraries per a activitats econòmiques 

 Proposta d’ordenança fiscal de la recollida d’escombraries 

 Proposta d’implantació de la recollida comercial segregada 

 Estudi de costos de la recollida comercial segregada 

 Proposta d’ordenança de gestió de residus  
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2. OBJECTIUS 

L’objectiu principal de l’estudi ha estat el de proposar un nou càlcul de la taxa de 

recollida d’escombraries al Masnou per tal que aquesta sigui més justa i proporcional a 

la producció de residus. D’acord amb el principi de qui contamina paga, els costos 

relatius a la gestió dels residus hauran de recaure sobre el productor inicial dels residus, 

dels posseïdors actuals o de l‘anterior posseïdor de residus. D’aquesta manera, amb el 

nou càlcul s’ha volgut tenir en compte aquesta responsabilitat ambiental del productor 

de residus. 

Alhora, l’Ajuntament del Masnou ha encarregat el present estudi per tal d’instaurar 

taxes de recollida i gestió transparents, amb les que es pugui fer explícit al ciutadà els 

costos reals que té per al municipi la recollida i el tractament dels residus. 

Aquest estudi i la nova ordenança fiscal de residus està en línia amb el PRECAT 20 

(Programa General de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya, 2013-

2020) que marca com a objectiu estratègic el fer transparent i sostenible 

econòmicament la gestió dels residus, a través dels següents sub-objectius: 

 Afavorir la transparència en relació als costos de gestió de residus. 

 Impulsar els sistemes de pagament per generació, especialment a nivell domèstic 

i comercial. 

 Repercutir els costos de la gestió dels residus sobre els seus generadors, inclosos 

els sistemes de responsabilitat ampliada del productor. 

 Vetllar per tal que es visualitzi i sigui internalitzada la totalitat dels costos 

associats a la gestió dels residus, incloses les amortitzacions, costos d’explotació i 

manteniment, costos ambientals, etc. 

 Impulsar l’eficiència econòmica en la gestió dels residus, tant per part de les 

administracions públiques com de les activitats empresarials. 

 Impulsar l’ús d’instruments de fiscalitat. 

 

Per últim, amb l’estudi d’implantació de la recollida PaP comercial de residus s’espera 

millorar la recollida de residus al municipi (disminució de desbordaments dels 

contenidors, entre d’altres) i una millora de la seva gestió (augment de la recollida de 

les fraccions de selectiva provinent de les activitats econòmiques).  
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3. CARACTERÍSTIQUES DEL MUNICIPI 

El Masnou és un municipi costaner de la comarca del Maresme amb una superfície de 

3,4 km² i una altitud mitjana de 27 m. Compta amb 4,5 km de costa, dels quals uns 3,5 

km són de platja.  

Té una població de 23.119 habitants segon l’IDESCAT per a l’any 2016. Per tant, el 

municipi presenta una alta densitat de població, 6.819,8 ha/km², molt superior a la mitja 

de la comarca que és de 1.107,8 ha/km². 

Compta amb 10.366 habitatges i, d’aquests, més del 80% són primeres residencies. La 

majoria de llars estan formades per una parella amb fills, són el 37%, i la segueixen les 

llars formades per una sola persona, amb un 23%, i les llars formades per parelles sense 

fills, 21% (IDESCAT). 

El sector econòmic dominant és el del sector serveis, amb més del 75% de les activitats 

dedicades a aquest sector. 

 

 

3.1. PRODUCCIÓ DE RESIDUS 

 
Segons les dades facilitades per l’Ajuntament del Masnou i el Consell Comarcal del 

Maresme, l’any 2015 es van generar un total de 9.421.193,86 kg de residus al Masnou. 

 

Fracció Producció (kg) % 

Resta 7.853.240,00 83,36% 

FORM 720.180,00 7,64% 

Envasos 240.698,71 2,55% 

Paper-cartró 270.103,58 2,87% 

Vidre 336.971,57 3,58% 

Total 9.421.193,86 

  

La fracció produïda amb més quantitat és la fracció resta, amb diferència, ja que més 

d’un 80% dels residus generats al municipi corresponen a aquesta fracció. La fracció 

orgànica dels residus municipals (FORM) seria la segona fracció generada amb més 

quantitat, amb un 8% del total en pes dels residus. 
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Si a les dades anteriors se li afegeixen els voluminosos i els residus aportats a la 

deixalleria durant l’any 2015, resulta en un total de 10.528.744,10 kg de residus 

produïts al Masnou. 

 

Fracció Producció (kg) % 

Resta 7.853.240,00 74,59% 

FORM 720.180,00 6,84% 

Envasos 240.698,71 2,29% 

Paper-cartró 270.103,58 2,57% 

Vidre 336.971,57 3,20% 

Voluminosos 338.940,00 3,22% 

Deixalleria 768.610,24 7,30% 

Total 10.528.744,10 
 

 

 
 

La fracció produïda amb més quantitat seguiria sent la fracció resta amb un 75% dels 

residus generats al municipi. 
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3.2. DEIXALLERIA 

 
  

A continuació es mostra la relació de materials entrats a la deixalleria l'any 2015, 

segons la Memòria de l'any 2015 elaborada per l'empresa Ferrovial Servicios que és qui 

en té la concessió: 

 

Material kg 

BATERIES  435,00 

FERRALLA  I METALLS 6.079,95 

FERRALLA ELECTRÒNICA 12.482,77 

FIBROCIMENT 0,00 

FLUORESCENTS 371,88 

FRIGORÍFICS 2.439,02 

FUSTA 135.251,74 

OLI MINERAL 979,45 

OLI VEGETAL 1.268,64 

PAPER I CARTRÓ 17.782,80 

PILES 501,51 

PNEUMÀTICS 616,00 

RESIDUS ESPECIALS 6.985,16 

RESTES VERDES 192.568,52 

RUNA 239.037,60 

TEXTIL 2.134,83 

TÒNERS 85,45 

VIDRE PLA 11.721,00 

VOLUMINOSOS 137.868,92 

Total 768.610,24 
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En relació a l’ús de la deixalleria, la major part de les entrades, el 83%, corresponen a 

particulars i a la brigada o ajuntament mentre que les entrades corresponents a les 

activitats econòmiques serien el 17% del total.  

Pel que fa a la utilització per part dels particulars, només un 23% dels habitatges del 

municipi (un total de 2.300 llars) han utilitzat al menys una vegada la instal·lació al llarg 

del 2015.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Dels que sí la utilitzen, una gran part, el 37%, només hi han anat una vegada en tot l’any, 

un 28% hi ha anat entre tres i 6 vegades i un 19%, dues vegades. Els domicilis que hi han 

anat més de 6 vegades l’any sumen un percentatge baix del total (17%).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilitzen la 
deixalleria 

23% 

No utilitzen 
la deixalleria 

77% 

Utilització de la deixalleria per part dels habitatges 
del municipi. Any 2015. 

37% 

19% 

28% 

9% 

4% 4% 

1 2 3 a 6 7 a 10 11 a 14 15 o més

Viatges anuals a la deixalleria. Any 2015 
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3.3. DIFERÈNCIES ENTRE 2015 I 2016 
 

Si es comparen les dades de recollida de les diferents fraccions dels primers mesos de 

l’any 2015 amb les dels primers mesos del 2016,  no es pot establir una tendència clara 

sobre l’evolució de les recollides, tot i que sí s’observa una disminució de la fracció 

resta i un augment de les altres fraccions, en major o menor mesura. Amb tota 

probabilitat, aquest augment de la separació de residus ha estat degut a l’increment 

dels punts de recollida que va tenir lloc a principis d’any.   

Tot i així, a efectes del present estudi, s’ha optat per basar els càlculs en les dades de 

recollida de l’any 2015. 

La següent taula mostra la diferència de quilos recollits entre l’any 2015 i el 2016: 

 RESTA 2015 (Kg.) 2016 (Kg.) Diferència (Kg.) Diferència % 

Gener 630.000 627.260 -2.740 -0,4 

Febrer 539.020 578.760 39.740 7,4 

Març 623.780 556.900 -66.880 -10,7 

Abril 642.580 573.820 -68.760 -10,7 

Maig 693.760 604.380 -89.380 -12,9 

Juny 692.860 620.420 -72.440 -10,5 

     

 FORM 2015 (Kg.) 2016 (Kg.) Diferència (Kg.) Diferència % 

Gener 57.890 61.520 3.630 6,3 

Febrer 49.440 59.900 10.460 21,2 

Març 56.760 59.220 2.460 4,3 

Abril 57.280 71.180 13.900 24,3 

Maig 65.540 73.200 7.660 11,7 

Juny 64.120 70.940 6.820 10,6 

     

 ENVASOS 2015 (Kg.) 2016 (Kg.) Diferència (Kg.) Diferència % 

Abril 17.962 37.440 19.478 108,4 

Maig 20.389 41.540 21.151 103,7 

Juny 20.345 35.720 15.375 75,6 

     

 PAPER-CARTRÓ 2015 (Kg.) 2016 (Kg.) Diferència (Kg.) Diferència % 

Abril 19.778 39.584 19.806 100,1 

Maig 22.313 25.780 3.467 15,5 

Juny 23.827 32.300 8.473 35,6 

     

 VIDRE 2015 (Kg.) 2016 (Kg.) Diferència (Kg.) Diferència % 

Abril 24.989 34.160 9.171 36,7 

Maig 31.216 28.200 -3.016 -9,7 

Juny 30.144 38.860 8.716 28.9 

Font: Ajuntament del Masnou 
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3.4. GENERADORS DE RESIDUS 

 
Al municipi es poden distingir tres sectors diferenciats pel que fa a la generació de 

residus: 

 

 Finques urbanes  

 Amarradors del port esportiu 

 Activitats econòmiques 

 

Tots ells paguen taxa d’escombraries.  

 

En total hi hauria 11.953 unitats generadores de residus: 

 
 

 
Núm. 

Finques urbanes 10.145 

Amarradors del port 982 

Activitats econòmiques 826 

Total 11.953 
Font: Ajuntament del Masnou 

 
 
 

 

3.5. GENERACIÓ DE RESIDUS PER SECTORS 

 
A continuació es mostra quina s’ha estimat que és la producció de residus anual de 
cadascun dels tres sectors. 

 

 

3.5.1 FINQUES URBANES 

 
Pel que fa a la generació de residus de les finques urbanes, segons l’estudi “Pesa la 

brossa” realitzat per l’Agència de Residus de Catalunya l’any 2014, cada llar genera 

1.350 grams de residus al dia. 

 

 

Així, la producció de residus per llar a l’any seria de 492,75 kg (1.350 gr. x 0.001 kg/gr x 

365 dies) i la producció  total de les llars seria de 4.998.948,75 kg. 
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Els residus estarien dividits en les diferents fraccions de la següent manera: 

 
 

Fracció % gr/dia/llar 

FORM 44% 594,00 

Resta 16% 216,00 

Envasos 14% 189,00 

Vidre 13% 175,50 

Paper-cartró 13% 175,50 

Total   1.350,00 
Font: Agència de Residus de Catalunya (ARC) 

 

La part més important en pes dels residus domèstics és la fracció orgànica, amb un 44%. 

Cal destacar la fracció resta, la part no reciclable dels residus domèstics, que, segons 

l’estudi, representa només un 16% dels residus de les llars. Si s’observen les dades de 

generació de residus al Masnou, un 75% dels residus recollits provenen dels contenidors 

de fracció resta. És a dir, hi ha molts residus de les altres fraccions que s’estan llençant a 

aquests contenidors, no s’estan separant correctament en origen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A aquest resultat faltaria afegir-hi els voluminosos recollits al municipi i els de la 

deixalleria però, com a efectes del càlcul de la taxa no es tindran en compte els quilos 

generats sinó el cost de la seva recollida i tractament, no s’inclouen en aquest apartat. 
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3.5.2 AMARRADORS 

 

En relació als amarradors del port esportiu, deixant de banda que molts d’ells no tenen 

una activitat continuada i només s’utilitzen de forma puntual, es fa difícil calcular la seva 

producció de residus sense un estudi més detallat. Tot i així, s’ha fet una estimació de la 

seva producció en base a la taxa que paguen actualment. 

Si actualment paguen de taxa 93,30 €/amarrador, un 69% del que paga una llar, s’ha 

estimat que la seva producció de residus serà proporcional i, per tant, generaran el 

69% del que produeix una llar, és a dir, 931,5 gr/dia per amarrador, fent un total de 

340,00 kg per amarrador a l’any. 

 

Per tant, el total de producció de residus dels amarradors del port esportiu del Masnou 

seria de 333.877,54 kg per any. 

 

3.5.3 ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

 

Per últim, la producció estimada de residus de les activitats econòmiques del municipi 

es pot calcular restant de la producció total de residus municipals, 9.421.193,86 kg 

(sense incloure la deixalleria ni els voluminosos), els residus produïts per les llars 

(4.998.948,75 kg) i els amarradors (333.877,54 kg), quedant així la seva producció 

teòrica en 4.088.367,57 kg. 

 

Així, les finques urbanes s’estima que generarien un 55% del total de residus mentre 

que les activitats econòmiques suposarien el 42% i els amarradors del port esportiu un 

3%. 

 

 

 

 

 

 

55% 

3% 

42% 

Producció de residus al Masnou en pes. 
Any 2015. 

Finques
urbanes

Amarradors del
port

Activitats
econòmiques
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4. ANÀLISI DEL TEIXIT COMERCIAL 

Per tal de comprovar els càlculs anteriors, que estimen que la producció de residus 

provinents de les activitats econòmiques al Masnou és d’uns 4.088.367,57 kg, així com 

per realitzar un estudi dels diferents tipus d’activitat existents al municipi i una 

estimació de la seva producció mitjana de residus, s’ha dut a terme un anàlisi del teixit 

comercial. 

 

4.1.  METODOLOGIA 

Per tal de fer l’anàlisi del teixit comercial actual del municipi i una estimació de la 

quantitat de residus comercials generats per part de totes les activitats existents, s’ha 

realitzat un treball estructurat en quatre etapes: 

 Selecció d’activitats a visitar 

 Entrevista als responsables de les activitats (enquesta) 

 Tractament i anàlisi de dades 

 Anàlisi de la generació de residus per tipologies 

 

 

4.1.1 SELECCIÓ D’ACTIVITATS 

La primera etapa ha consistit en la selecció dels establiments a visitar (mitjançant les 

dades cedides pel departament de rendes de l’Ajuntament del Masnou). 

El triatge s’ha fet  en base a diversos criteris:  

 per tipologia d’activitat: buscant la màxima representació de les diferents 

tipologies d’activitats econòmiques. 

 per mida o repercussió al municipi: buscant la màxima representació de mides 

diferents. També s’han tingut en compte totes les activitats més grans o amb 

un volum d’activitat més elevada. 

 per zona on s’estableix el comerç: s’han reforçat les zones comercials on hi ha 

una major concentració d’activitats i s’espera una generació  més elevada.  

 per optimització de temps/esforç/informació: s’han desestimat establiments 

aïllats o en zones amb molt baixa presència comercial que obliga a grans 

desplaçaments i poca informació obtinguda. 
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En base a aquests quatre criteris, el nombre d’establiments a visitar seleccionats a 

priori ha estat de 350 activitats, és a dir, un 42% del total del municipi.  

 

4.1.2 ENTREVISTA ALS RESPONSABLES DE LES ACTIVITATS 

En base a aquest primer llistat de 350 establiments, s’han iniciat les entrevistes amb 

els responsables o treballadors dels mateixos per tal d’estimar la generació de residus 

de cada activitat. 

Finalment, el nombre d’activitats visitades ha estat de 306 (un 37% del total municipal) 

i el nombre d’activitats on s’hi ha pogut completar l’enquesta ha estat de 263 (un 32% 

del total municipal). Aquestes diferències entre els seleccionats a priori, els visitats i els 

finalment enquestats són degudes a diversos motius com per exemple que s’han 

trobat alguns establiments tancats per vacances, tancats definitivament, establiments 

(sobretot magatzems) on no s’hi ha trobat a ningú, activitats on els responsables o els 

treballadors de l’activitat tenien massa feina en el moment de la visita, treballadors 

que no entenen l’idioma, etc. 

En tot cas, estadísticament, els resultats són extrapolables al conjunt de les activitats 

econòmiques del municipi ja que s’ha obtingut, amb un marge de confiança del 95,5%, 

un error de només el 5%. 

L’entrevista a les activitats econòmiques s’ha realitzat amb el suport d’una enquesta 

en la que cada activitat ha realitzat un resum de la tipologia de residus que produeix i 

la quantitat generada, aproximadament, per setmana. Per tal d’omplir l’enquesta de la 

forma més homogènia possible, durant l’entrevista s’ha mostrat un full informatiu de 

volums amb les imatges de diferents tipus de cubells o bujols així com un full amb 

diferents mides de caixes de cartró. Això ha permès fer una estimació de la generació 

de residus d’una forma estandarditzada i més acurada. Tot i així, les dades de 

generació de cada fracció per part de les diferents activitats són estimacions 

realitzades pels propis treballadors o responsables de les activitats, per tant, cal 

tractar-les com a tals. 
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Enquesta dels residus comercials  
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Il·lustració de volums de cubells i bosses, utilitzada durant l’enquesta d'activitats econòmiques. 
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Il·lustració de mides de caixes de cartró, utilitzada durant l’enquesta d'activitats econòmiques. 
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Tot i així, s’ha de tenir present que totes les dades obtingudes són estimacions 

realitzades pels propis responsables o treballadors de les activitats (amb l’ajuda dels 

entrevistadors) i no dades reals de pes dels residus generats. 

Un cop realitzades totes les enquestes, les dades obtingudes s’han introduït en un full 

de càlcul.  

 

4.1.3 TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES 

La tercera etapa ha consistit en l’anàlisi i el tractament de les dades de les entrevistes, 

per tal d’obtenir l’estimació de generació de residus per cada establiment tipus. 

Les dades obtingudes de l’enquesta han sigut: 

 Volum bossa de FORM / setmana  

 Volum bossa de Paper-Cartró / setmana  

 Número de caixes de Cartró (per talla) / setmana 

 Volum bossa de Vidre/ setmana  

 Número d’ampolles de Vidre (de 75cl) / setmana 

 Volum bossa d’Envasos / setmana 

 Volum bossa de Resta / setmana 

 

Per tal de transformar aquest volums/setmana en kg/any s’han utilitzat diverses fonts. 

Per una banda, les densitats de les bosses o cubells de FORM, Envasos i fracció Resta 

s’han obtingut de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), així com la densitat dels 

cubells de Paper-Cartró i de Vidre.  

Bosses de residus 

Les densitats de cada fracció utilitzades, les quals han estat facilitades per l’Agència de 

Residus de Catalunya (ARC), són les següents: 

FRACCIÓ kg/l 

FORM 0,700 

PAPER/CARTRÓ 0,045 

VIDRE 0,225 

ENVASOS 0,028 

RESTA 0,130 
Font: ARC 
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Pes de 100cm2 (0,01m2) de caixa de canal simple = 6 gr (0,006 kg) 
 

Pes ampolla de 75 cl = 407 gr (0,407 kg) 
 

Per altra banda, les densitats de les caixes de cartró de canal simple i de les ampolles 

de vidre s’han obtingut mitjançant fonts pròpies. 

 

Caixes de cartró 

Per a les caixes de cartró, la densitat s’ha obtingut a partir de calcular el pes (mitjana) 

d’una superfície coneguda (100 cm2) de cartró de canal simple.  

 

 

A partir d’aquesta fórmula s’ha pogut calcular el pes de cada talla de caixa de cartró. 

L’àrea de cada talla de caixa s’ha calculat segons les dimensions que apareixen al full 

informatiu de caixes de cartró mostrat durant l’enquesta. Per obtenir el seu pes, s’ha 

aplicat la densitat calculada anteriorment. 

Així el pes de cada caixa de cartró és el que es mostra a continuació: 

 Caixa tipus XS:  220 x 260 x 147 mm = 0,26 m2  x  (0,006 kg / 0,01 m2)=  0,15 kg 

 Caixa tipus S:     184 x 276 x 325 mm = 0,40 m2  x  (0,006 kg / 0,01 m2)=  0,24 kg 

 Caixa tipus M:   300 x 550 x 200 mm = 0,67 m2  x  (0,006 kg / 0,01 m2)=  0,40 kg 

 Caixa tipus L:     300 x 630 x 350 mm = 1,03 m2  x  (0,006 kg / 0,01 m2)=  0,62 kg 

 Caixa tipus XL: 195 x 915 x 1018 mm = 2,62 m2  x  (0,006 kg / 0,01 m2)=  1,57 kg 

 

Ampolles de vidre 

Per a les ampolles de vidre (dada estandarditzada a ampolles de 75 cl), la densitat ha 

estat calculada directament fent la mitjana de nou pesades de tres ampolles de vi 

diferents.  Així s’ha obtingut la següent proporció: 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia 

Font: Elaboració pròpia 
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Un cop obtingudes totes les densitats, s’ha fet el càlcul dels quilograms de residus 

generats per cada comerç a la setmana i a l’any (multiplicant per 52 setmanes). Per a 

les guinguetes de platja la producció anual s’ha calculat multiplicant per 26 setmanes 

ja que només obren la meitat de l’any. Als centres d’ensenyament la producció anual 

s’ha calculat multiplicant per 36 setmanes per tal de tenir en compte les setmanes de 

vacances escolars en les que no es generen residus.  

En alguns casos específics en els que s’ha cregut convenient, s’ha reduït la densitat 

d’algunes fraccions (per exemple, la densitat de la fracció resta de les peixateries ja 

que està formada, en gran part, per porexpan que té una menor densitat). 

Finalment s’han sumat totes les fraccions i s’ha obtingut el pes total de residus anual 

generat per cada establiment. 

 

4.2. CLASSIFICACIÓ PER TIPOLOGIES D’ACTIVITATS 

Actualment, les tipologies descrites a l’actual Ordenança Fiscal per a la recollida 

d'escombraries (segons article 5è. Quota tributària) del Masnou, són les següents: 

 Discoteques i indústries grans  

 Hotels, restaurants, bar-restaurants, pensions, residències i forns. 

 Supermercats, gelateries, venda de pa i pastisseria amb degustació. 

 Carnisseries, botigues, cansaladeries, polleries, peixateries, fruiteries i tendes 

de verdures, bodegues, pastisseries i forns (solament venda). 

 Activitats no incloses en els altres apartats. 

 Habitatges. 

 Habitatge-comerç, no inclòs en altres apartats.  

 Per amarrador. 

 Preu per Tm.  

En total només 9 classificacions diferents, 7 de les quals engloben totes les activitats 

econòmiques (entre elles les que han signat un conveni amb l’Ajuntament del Masnou 

i paguen un preu per Tm) i les 2 restants corresponen als habitatges i els amarradors 

del port. 

Segon dades obtingudes del departament de rendes de l’ajuntament, al municipi hi ha 

813 activitats, classificades de la següent manera: 
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Escombraries per tipus activitat d'acord tarifes OOFF 2016 Establiments 

ACTIVITATS NO INCLOSES ALTRES APARTATS 587 

ESC. BAR/CAFET/XARCUT/FRANKF 60 

ESC. BOTIGA/PASTIS/FORN-VENDA 60 

ESC. SUPER/GEL/PA-PASTIS DEGUST 22 

ESCOMB. HABITATGE-COMERÇ 19 

ESCOMBRARIES DISCOTEQUES 6 

ESCOMBRARIES INDUSTRIA GRAN 1 

ESCOMBRARIES PER TONA 3 

HOTELS,RESTS,PENSIONS,RESIDENCIES,FORNS 55 

TOTAL ACTIVITATS 813 

  
   

INFORMACIÓ CONVENIS FISCALS RECOLLIDA ESCOMBRARIES PER TONA                                                             

CONVENI FISCAL CAPRABO  61,5 Tm 

CONVENI FISCAL CLUB NÀUTIC 30 Tm 

CONVENI FISCAL CÀMPING MASNOU 13 Tm 

 

Es pot observar que la majoria d’activitats estan a dins d’un mateix grup, l’anomenat 

“Activitats no incloses en altres apartats”, i totes elles tributen el mateix, 

independentment de la seva producció de residus. 

Una vegada realitzat el treball de camp, s’han afegit 13 activitats més, fent un total de 

826 activitats. 

Les activitats afegides, d’acord amb l’Ajuntament, són: 

 1 Restaurant WOK (Port Esportiu) 

 1 Basar Xinès (Pl. Ramon i Cajal) 

 1 Fruiteria (Pl. Ramon i Cajal) 

 1 Fruiteria (C. Almeria) 

 Guinguetes municipals (Pça. Ramon i Cajal, Marcel·lina Monteys, i Països Catalans) 

 6 Guinguetes platja (Rotonda, La Canya, Bambú, Dreams, Budda i La Chancla) 

Hi hauria algunes activitats que, tot i que actualment no consten al padró 

d’escombraries (centres públics d’educació secundària, centres d’atenció primària, 

etc.), s’hauria de valorar la seva inclusió en un futur. 
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Finalment, s’ha dut a terme una primera classificació de tots els registres del cens 

segons l’activitat que desenvolupen. Així, s’estableixen 43 tipologies agrupades en 10 

grups i 26 subgrups: 

 

TIPOLOGIES D'ACTIVITATS 
Nombre 

d'activitats 

GRUP 0. HABITATGE-COMERÇ   

  HABITATGE-COMERÇ 10 

GRUP 1. OFICINES, SERVEIS I COMERÇOS   

1.A 

ACADÈMIA 18 

OFICINA 120 

ENTITAT BANCÀRIA 11 

1.B 

CLÍNICA DENTAL 13 

CONSULTORI MÈDIC 17 

VETERINARI 4 

CENTRE DE D'ESTÈTICA I BELLESA 56 

1.C 

COMERÇ AL DETALL (NO INCLÒS EN ALTRES APARTATS) 142 

FLORISTERIA 6 

FARMÀCIA 8 

1.E BENZINERA 3 

GRUP 2. ALIMENTACIÓ   

2.A 
VENDA DE PA I PASTISSERIA  10 

COMERÇ AL DETALL D'ALIMENTACIÓ 1 13 

2.B 

GELADERIA 2 

VENDA DE PA I PASTISSERIA AMB DEGUSTACIÓ I/O OBRADOR 10 

OBRADOR DE PA INDUSTRIAL 1 

MENJARS PREPARATS 13 

2.C 
CARNISSERIA-XARCUTERIA-VOLATERIA, PEIXATERIA 27 

FRUITERIA 14 

2.D SUPERMERCAT 15 

GRUP 3. OCI I RESTAURACIÓ   

3.A CENTRES ESPORTIU I LÚDIC SENSE BAR  12 

3.B 
BAR MUSICAL 8 

DISCOTECA                                                                 fins a 300 m2 5 

3.C 

CENTRE ESPORTIU I LÚDIC AMB BAR 3 

BAR, FRANKFURT, CAFETERIA 39 

DISCOTECA                                                             més de 300 m2 1 
                                                 
1
 Com es veurà més endavant, els comerços al detall d’alimentació i els supermercats finalment s’han 

unificat en una sola tipologia. Aquí es presenten per separat perquè en el moment de les visites als 
comerços encara estaven així classificats. 
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3.D CINEMA 1 

3.E 
BAR-RESTAURANT 20 

RESTAURANT 35 

GRUP 4. GUINGUETES   

4.A GUINGUETA MUNICIPAL 4 

4.B GUINGUETA PLATJA 6 

GRUP 5. HOTELERIA I RESIDÈNCIES   

5.A HOTELERIA                                                                  fins a 50 llits 2 

5.B 
RESIDÈNCIES                                                               fins a 50 llits 5 

HOTELERIA                                                              més de 50 llits 1 

5.C RESIDÈNCIES                                                           més de 50 llits 2 

GRUP 6. EDUCACIÓ I ESCOLES BRESSOL O SIMILARS   

6.A ESCOLA BRESSOL 3 

6.B CENTRE D'ENSENYAMENT                             fins a 500 alumnes 2 

6.C CENTRE D'ENSENYAMENT                          més de 500 alumnes 1 

GRUP 7. ALTRES   

7.A ACTIVITATS NO INCLOSES EN ALTRES APARTATS        79 
GRUP 8. INDÚSTRIES I TALLERS   

8.A 
TALLER MECÀNIC 15 

PETITA INDÚSTRIA I TALLERS 65 

8.C INDÚSTRIA GRAN  1 

GRUP 9. PREU PER TONA   

 ESCOMBRARIES PER TONA 3 

 

L’estudi ha permès augmentar considerablement el nombre de tipologies per les quals, 

com es veurà més endavant, cada activitat tributarà de forma diferent, segons les 

seves característiques i la seva producció de residus. Les tipologies aquí mostrades són 

les actualment existents al municipi del Masnou.  
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4.3. RESULTATS ENQUESTES 

 

En aquest apartat es mostren els resultats de les enquestes realitzades als encarregats 

o treballadors de les diferents activitats econòmiques visitades. Per a cadascuna de les 

fraccions dels residus es detalla el nivell de separació per part dels establiments, 

quines activitats disposen de retorn a central, quines són grans productores de la 

fracció, la freqüència setmanal amb què es dipositen els residus als contenidors del 

carrer així com quins dies de la setmana. Per últim, se’ls hi pregunta el seu interès en 

una possible recollida porta a porta dels seus residus. 

 
 

4.3.1. FORM 
 

Del total de 826 establiments presents al municipi, extrapolant les dades de generació 

per tipologia, es considera que només el 29% (239 establiments) generen FORM en 

major o menor quantitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa a la separació d’aquesta fracció per part dels 116 comerços visitats que 

generen FORM (en aquest cas no es pot extrapolar a la totalitat d’activitats del 

municipi ja que la separació o no d’aquesta fracció dependrà de cada establiment) més 

de la meitat, un 54%, no la separen i la llencen juntament amb la fracció resta. Els 

comerços que fan la separació d’aquesta fracció, segons declaren els propis 
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comerciants, representen el 46%, ja sigui fent l’aportació als contenidors del carrer 

(41%) o retornant-lo a central  o gestor privat (5%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establiments amb retorn a central o gestor propi 

Com s’ha comentat anteriorment, hi ha 5 establiments de tots els comerços visitats 

(que en total generen 2.723 kg de FORM a la setmana) que retornen la FORM a la 

central o tenen gestor propi. 

 

Tipologia Subjecte passiu Adreça 

Producció 
setmanal 
de FORM 

(kg) 

FRUITERIA 
Mataró Fruta Verdura 2015 Cr ALMERIA N.0015 1.176,00 

SUPERMERCAT 
DIA Av MARESME, DEL N.0001 924,00 

FRUITERIA 
MARTINEZ HERNANDEZ, Cr SANT MIQUEL N.0021 336,00 

VENDA DE PA I 
PASTISSERIA DIALYPA, S.L. Cr ALMERIA N.0015 245,00 

INDÚSTRIA RAMON CLEMENTE, S.A. Av REPÚBLICA ARGENTINA N.0015 42,00 
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Grans productors 

Hi ha un total de 91 establiments a tot el municipi (sense comptar aquells que 

retornen a central o tenen gestor propi) que generen més de 200 kg de FORM a la 

setmana. En total, sumen 35.011 kg setmanals.  

Les tipologies d’establiments que són grans productores de FORM són les següents: 

Tipologia Producció mitjana de 
FORM (kg/setmana) 

HOTELERIA MÉS DE 50 LLITS (ALBERG) 1.176,00 

CENTRE D'ENSENYAMENT  MÉS DE 500 ALUMNES 945,00 

RESIDÈNCIA MÉS DE 50 LLITS 490,00 

SUPERMERCAT 465,85 

RESIDÈNCIA  FINS A 50 LLITS 343,00 

RESTAURANT 336,00 

CENTRE D'ENSENYAMENT FINS A 500 ALUMNES 315,00 

GUINGUETA PLATJA 294,00 

FRUITERIA 240,33 

BAR-RESTAURANT 215,44 

 

També hi ha establiments que, tot i no ser de les tipologies anteriors, són grans 
productors de matèria orgànica: 

 CARNISSERIA CAL TETE (Cr. Almeria N.0035) 

 BAR LA CALÀNDRIA (Cr. Doctor Josep Agell N.0003) 

 PEIXOS RAMON CODINA (Mercat, Cr. Itàlia N.0050) 

 VENDA CARN ECOLÒGICA (Mercat, Cr. Itàlia N.0050)  

 CARNISSERIA CAN VENTURA (Pg. Roman Fabra N.0018) 

 COMERÇ AL DETALL D’ALIMENTACIÓ (Pg. Prat de la Riba, 33) 

 CLUB NÀUTIC 

 CAPRABO 

 CÀMPING 
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Majors productors del municipi 

En concret, aquells establiments que són els majors productors de FORM del municipi 

(sense comptar aquells que retornen a central o tenen gestor propi), amb una 

producció superior als 500 kg/setmana, són els següents: 

Tipologia Subjecte passiu Adreça 

Producció 
setmanal 
de FORM 

(kg) 

ESCOMBRARIES PER TONA CROSAS AMAT, MARIA Cr CAMIL FABRA N.0031 1.568,00 

HOTELERIA   més de 50 llits AG. CAT. DE LA JOVENTUT Av CUSÍ I FURTUNET N.52 1.176,00 

ESCOMBRARIES PER TONA CAPRABO EISA, SLU Sc VORAMAR N.0012 1.008,00 

SUPERMERCAT VICENTE CODOÑES S.L. Cr NAVARRA N.0008       1.008,00 

SUPERMERCAT LIDL SUPERMERCADOS  Sc VORAMAR N.0013       1.008,00 

CENTRE D'ENSENYAMENT MÉS 
DE 500 ALUMNES FUNDACIÓ ESCOLÀPIES Cr JAUME I N.0003 945,00 

SUPERMERCAT CONDIS Cr PERE GRAU N.0022 840,00 

GUINGUETA PLATJA   1r després del Nàutic 784,00 

GUINGUETA PLATJA   ROTONDA NACIONAL 784,00 

RESTAURANT LES CAVES  Cr SANT CRISTÒFOL N.4 672,00 

SUPERMERCAT CONDIS Cr PUERTO RICO N.0031 672,00 

SUPERMERCAT VICENTE CODOÑES S.L. Cr SEVILLA N.0015 630,00 
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Freqüència setmanal 

 

Pel que fa a la freqüència setmanal amb la que aquesta fracció és dipositada als 

contenidors del carrer, s’observa clarament que la majoria dels establiments visitats 

que generen FORM (un 85%, 89 establiments de 104 visitats que generen FORM i que 

aporten als contenidors del municipi) llencen aquesta fracció més de 4 vegades a la 

setmana. La resta de freqüències són aproximadament igual de baixes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La FORM és una fracció que s’acostuma a llençar cada dia ja que com a conseqüència 

del seu contingut i la fàcil descomposició pot generar males olors (sobretot a l’estiu). 

Per altra banda, als establiments de restauració se’ls exigeix que no emmagatzemin 

aquest tipus de residus a les seves cuines i això fa que, encara que no es generi cada 

dia un volum significant, s’hagi d’eliminar diàriament. 

 

 

Dies d’aportació 

En quant al nombre d’aportacions als contenidors del carrer en funció del dia de la 

setmana, es pot considerar que no hi ha massa diferència entre els diferents dies de la 

setmana, excepte el diumenge, que és molt baixa, només un 9% de les aportacions. 

Això coincideix amb el gràfic anterior que indica que els comerços llencen la FORM 

gairebé cada dia d’obertura.  
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S’ha de tenir en compte que el gràfic es refereix al nombre de viatges als contenidors i 

no del nombre d’establiments així com que hi ha establiments que dipositen residus 

als contenidors del carrer més d’una vegada al dia. 

 
 

4.3.2. PAPER-CARTRÓ 
 

Del total de 826 establiments presents al municipi, extrapolant les dades de generació 

per tipologia, es considera que un 99% dels mateixos (819 establiments) generen 

paper i cartró en major o menor quantitat. 
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Pel que fa a la separació d’aquesta fracció per part dels establiments, s’observa que 

dels 257 comerços visitats que generen paper-cartró (en aquest cas no es pot 

extrapolar a la totalitat d’activitats del municipi ja que la separació o no d’aquesta 

fracció dependrà de cada establiment), un 85% afirma separar-la, ja sigui fent 

l’aportació als contenidors del carrer (204 establiments, 79%) com a través del retorn a 

central o un gestor privat (16 establiments, 6%). Pel contrari, un 15% (37 establiments) 

declaren que no separen el paper-cartró i la llencen juntament amb la fracció resta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establiments amb retorn a central o gestor propi 

Hi ha 16 establiments que retornen el cartró a la seva central (o tenen gestor propi), 

fent un total de 9.318 kg a la setmana. 

Tipologia Subjecte passiu Adreça 

Producció 
setmanal 
de paper-

cartró 
(kg) 

SUPERMERCAT 
DIA  SA Av MARESME, DEL N.0001 1.485,00 

SUPERMERCAT 
VICENTE CODOÑES S.L. Cr NAVARRA N.0008 1.485,00 

SUPERMERCAT 
CONDIS Cr PUERTO RICO N.0031 1.485,00 

ESCOMBRARIES PER TONA 
CAPRABO Sc VORAMAR N.0012 1.152,00 
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Tipologia 
Subjecte passiu Adreça 

Producció 
setmanal 
de paper-

cartró 
(kg) 

SUPERMERCAT 
LIDL SUPERMERCADOS S.A.U. Sc VORAMAR N.0013  900,00 

SUPERMERCAT 
CAPRABO S.A. Cr ALMERIA N.0017 594,00 

INDÚSTRIA GRAN 
RAMON CLEMENTE, S.A. Av REP. ARGENTINA N.15 450,00 

SUPERMERCAT 
CONSUM S COOP V. Cr ITÀLIA N.0050 432,00 

SUPERMERCAT 
VICENTE CODOÑES S.L. Cr SEVILLA N.0015 432,00 

SUPERMERCAT 
CODOÑES FERNANDEZ Cr PERE GRAU N.0022 297,00 

FRUITERIA 
FLORES MENACHO, FELIX Cr ALMERIA N.0004 223,20 

SUPERMERCAT 
JIZAN BUSINESS GRUP, SL PS PRAT DE LA RIBA N.53 157,50 

FRUITERIA 
 Mataró Fruta Verdura 2015, SL Cr ALMERIA N.0015  134,40 

FRUITERIA 
MARTINEZ HERNANDEZ Cr SANT MIQUEL N.0021 48,00 

COMERÇ AL DETALL 
D’ALIMENTACIÓ LA SIRENA Av MARESME, DEL N.0007 24,00 

VENDA DE PA I PASTISSERIA SANTAGLORIA BAKERY SLU Cr ITÀLIA N.0050n 18,60 

 

Hi ha alguns tipus d’establiments (entitats bancàries, oficines, etc.) que prefereixen 

gestionar el volum gran de paper (no cartró) amb un gestor propi ja que per llei han de 

fer destrucció de papers confidencials o amb dades personals i, per tant, no estarien 

interessades en la recollida PaP per aquest tipus de residus 8de totes maneres, tampoc 

són grans productores d’aquesta fracció). 

Per altra banda, hi ha establiments que comenten que la recollida PaP de cartró només 

els interessaria en moments molt puntuals de l’any (nadal, canvis de temporada en 

tendes de roba, ...) ja que la resta de l’any en generen poquíssim. 
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Grans productors 

Hi ha un total de 36 establiments que es poden considerar grans productors de paper i 

cartró (sense comptar aquells que retornen a central o tenen gestor propi) amb una 

generació igual o superior a 20 kg/setmana i que sumen una producció setmanal total 

de 1.371,69 kg/setmana. 

Les tipologies d’establiments que són grans productores de paper i cartró són les 

següents: 

 

Tipologia 

Producció mitjana de 

paper-cartró 

(kg/setmana) 

MCDONALD’S 84,00 

CENTRE D'ENSENYAMENT  MÉS DE 500 ALUMNES 79,00 

FRUITERIA 35,76 

GUINGUETA PLATJA 35,00 

CENTRE D'ENSENYAMENT FINS A 500 ALUMNES 31,54 

SUPERMERCAT  22,40 

HOTELERIA MÉS DE 50 LLITS (ALBERG) 20,00 

 

Hi ha alguns establiments que també son grans productors (tot i no estar dins de les 

anteriors tipologies):  

 BAR-RESTAURANT CANYES I TAPES (Avda. Joan XXIII N.0110 Pis.:LC Pta:03) 

 LA SIRENA (Avda.  del Maresme N.0007) 

 FARMÀCIA VIAYNA (Avda. President John F Kennedy N.0005) 

 FORN BAIXADA DEL PORT (Cr. Sant Felip N.0006) 

 VENDA ALIMENTACIÓ CAN MAI TANQUIS (Cr. Sant Felip N.0013) 

 SABATERIA  ZAMORA MARESME (Cr. Sant Miquel N.0028) 

 BASAR "MAXI MASNOU" (Cr. Tramuntana N.0010/0012) 
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 BAR-RESTAURANT MEDITERRANEO (Pl. Ramon i Cajal N.0002) 

 PERFUMERIA GOTTA (Pg. Prat de la Riba N.0011) 

 BOTIGA QUEVIURES SINGH, MANDEEP (Pg. Prat de la Riba N.0033) 

 CAPRABO (Sc Voramar N.0012) 

 CÀMPING (Pg. Camil Fabra N.0031) 

 

 

Majors productors del municipi 

 

Els majors productors de paper-cartró del municipi (sense comptar aquells que 

retornen a central o tenen gestor propi), amb una producció de 100 kg/setmana o 

superior, són els següents (els que generen més de 100 kg/setmana tots ells retornen 

el paper-cartró a la central): 

 

Tipologia Subjecte passiu Adreça 

Producció 

setmanal 

de paper-

cartró (kg) 

MCDONALD’S BADABOIRA, SLU Cr MIGJORN N.0014 84,00 

RESIDÈNCIA   més de 50 llits FUNDACIÓ PRIVADA SANT FCS. D'ASSIS Cr NAVARRA N.0181 84,00 

FRUITERIA MARTINEZ LOPEZ, ANTONIO Cr ALMERIA N.0037 100,00 

CENTRE D'ENSENYAMENT  FUNDACIÓ ESCOLÀPIES Cr JAUME I N.0003 79,00 

 

 

Freqüència setmanal  

 

Pel que fa a la freqüència setmanal en què aquesta fracció és dipositada als 

contenidors del carrer, s’observa que gairebé la meitat dels establiments (48%), 

llencen aquesta fracció només un cop a la setmana. 
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Per altra banda, un 23% dels establiments visitats llencen paper i cartró més de 4 dies 

a la setmana. Aquests són establiments petits que no poden emmagatzemar per falta 

d’espai al local o grans generadors (normalment de caixes de cartró i no de paper) que 

llencen cada dia d’obertura. 

 

Dies d’aportació 

En quant al nombre d’aportacions als contenidors del carrer en funció del dia de la 

setmana, en aquest cas, el nombre d’aportacions que no es fan un dia concret de la 

setmana són, amb diferència, les més importants (el 30% de les aportacions).  
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El fet que molts comerços no tinguin un dia específic per llençar el cartró és degut, per 

una banda, a que les caixes de cartró s’acostumen a emmagatzemar fàcilment i la 

majoria de comerciants diu que no va a llençar-les als contenidors fins que no 

n’acumula una gran quantitat per tal d’optimitzar el viatge. Per altra banda, hi ha molts 

comerços que no generen cartró regularment, sinó que només en generen de forma 

puntual (Nadal, canvis de temporada, pics de feina puntual...). 

La majoria de comerços amb horaris d’obertura d’oficina (dilluns a divendres), llencen 

aquest tipus de residus (sobretot paper) al final de setmana laboral i això fa pujar el 

lleugerament el nombre d’aportacions als contenidors del divendres (un 13,5% de les 

mateixes). Els dimarts i dijous serien els dies amb el següent percentatge d’aportacions 

més important (al voltant de l’11% de les aportacions cadascun dels dies). El 

diumenge, per altra banda,  mostra una caiguda en el nombre d’aportacions (només 

un 5% de les mateixes). 

S’ha de tenir en compte que el gràfic es refereix al nombre de viatges als contenidors i 

no del nombre d’establiments així com que hi ha establiments que dipositen residus 

als contenidors del carrer més d’una vegada al dia. 

 
 
 

4.3.3. VIDRE 
 

Del total de 826 establiments presents al municipi, extrapolant les dades de generació 

per tipologia, es considera que només un 19% dels mateixos (160 establiments) 

generen vidre.  
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Aquests establiments pertanyen tots a tipologies relacionades amb l’hostaleria (tot 

tipus de bars, guinguetes municipals i de platja, restaurants, discoteques, hotels i 

residències, centres d’ensenyament -menjador- i menjars preparats). 

Pel que fa a la separació d’aquesta fracció per part dels 62 establiments visitats que 

generen vidre (en aquest cas no es pot extrapolar a la totalitat del municipi ja que la 

separació o no d’aquesta fracció dependrà de cada establiment), un 85% (53 

establiments) afirmen separar-lo, fent l’aportació als contenidors del carrer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Només el 15% (9 establiments) reconeix que no realitza la separació d’aquesta fracció i 

ho llencen juntament amb la fracció resta. 

 

Establiments amb retorn a central o gestor propi 

Dels establiments visitats no hi va haver cap que disposés de gestor propi o retorn a 

central per a aquesta fracció.  

 

Grans productors 

Hi ha un total de 67 establiments amb una generació superior a 20 kg/setmana de 

vidre. En total, sumen 2.509 Kg a la setmana. 

Les tipologies d’establiments que són grans productores de vidre, són les següents: 
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Tipologia 
Producció mitjana de 
vidre (kg/setmana) 

DISCOTECA  més de 300m2 112,50 

GUINGUETA PLATJA 49,50 

RESTAURANT 28,83 

DISCOTECA  fins a 300 m2 28,13 

BAR-RESTAURANT 27,18 

HOTELERIA FINS A 50 LLITS 22,05 

 

També hi ha establiments que, tot i no ser de les tipologies anteriors, són grans 

productors de vidre: 

 BAR CAFÈ CENTRAL Cr SANT MIQUEL N.0017 / 0019 

 BAR PENG, ZUMIN  Pl. RAMON I CAJAL N.0005  

 BAR MEDITERRÁNEO  Pl. RAMON I CAJAL N.0008 

 CÀMPING CAMIL FABRA N.0031 

 CLUB NÀUTIC CTRA. NACIONAL II 

 

Majors productors del municipi 

Els majors productors de vidre del municipi, amb una producció superior als 45 

kg/setmana, són els següents: 

Tipologia Subjecte passiu Adreça 

Producció 
setmanal 
de vidre 

(kg) 

ESCOMBRARIES PER TONA 
CÀMPING CAMIL FABRA, N.0031 153,13 

ESCOMBRARIES PER TONA 
CLUB NÀUTIC EL MASNOU Ctra. NACIONAL II 142,45 

DISCOTECA més de 300m2 (Titus) 
ESPACIOS MARITIMOS S.L. PS PORT ESPORTIU N.0003 112,50 
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Tipologia Subjecte passiu Adreça 

Producció 
setmanal 
de vidre 

(kg) 

BAR-RESTAURANT (Caravel) 
ROSES ROCASALVA PS PRAT DE LA RIBA N.0009 85,47 

BAR-RESTAURANT (Mediterráneo) 
HNOS MARTINEZ  Pl. RAMON I CAJAL N.0002 78,75 

RESTAURANT 
LES CAVES  Cr SANT CRISTÒFOL N.0004 56,98 

RESTAURANT (Mas Vell) 
HABILLATGE S.L. Cr BARCELONA N.0002 54,00 

GUINGUETES DE PLATJA 
 PLATJA 49,50 

BAR, FRANKFURT (Cafè Central) 
LOPEZ BALLESTEROS Cr SANT MIQUEL N.0017 48,84 

RESTAURANT (Tres macarrons) 
MIRO RESTAURANTS SCP Cr AGRICULTURA N.0016 48,84 

 

Freqüència setmanal 

 

Pel que fa a la freqüència setmanal amb què aquesta fracció és dipositada als 

contenidors del carrer, s’observen dues tendències clares. Per una banda, un 36% dels 

comerços visitats (22 establiments) llencen el vidre 1 dia a la setmana i, per l’altra, un 

32% (20 establiments) el llencen més de 4 dies a la setmana.  
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Els establiments que llencen el vidre 3 dies i 2 dies a la setmana representen, el 11% i 

el 19% respectivament. Per últim, els establiments que llencen el vidre menys d’un dia 

a la setmana (de forma quinzenal, mensual, etc.) representen només el 2%. No es va 

entrevistar cap establiment que llencés el vidre més de 4 dies a la setmana. 

 

 

Dies d’aportació 

En quant al nombre d’aportacions de vidre per dies de la setmana, es pot considerar 

que, igual que passa amb les altres fraccions, no hi ha massa diferència entre els 

diferents dies. En aquest cas, però, tot i que el diumenge mostra menys aportacions 

que la resta de dies de la setmana (un 9% de les mateixes), no s’observa que la 

diferència sigui tan gran amb la resta de dies. Això és degut a que el tipus de comerç 

generador de vidre sí que acostuma a obrir els diumenges.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El divendres, igual que passa amb altres fraccions, és el dia amb més aportacions (un 

15,2% de les mateixes) i el dimarts i el dissabte els següents dies en importància (amb 

un 13,3% d’aportacions ambdós dies). Per la seva banda, les aportacions que no tenen 

un dia fixat i que es poden fer qualsevol dia de la setmana són un percentatge similar a 

la resta de dies. 

S’ha de tenir en compte que el gràfic es refereix al nombre de viatges als contenidors i 

no del nombre d’establiments així com que hi ha establiments que dipositen residus 

als contenidors del carrer més d’una vegada al dia. 
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4.3.4. ENVASOS 
 

Del total de 826 establiments presents al municipi, extrapolant les dades de generació 

per tipologia, es considera que el 95% dels mateixos (782 establiments) generen 

envasos en major o menor quantitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa a la separació d’aquesta fracció per part dels establiments, s’observa que 

dels 226 comerços visitats que generen envasos (en aquest cas no es pot extrapolar a 

la totalitat del municipi ja que la separació o no d’aquesta fracció dependrà de cada 

establiment), el 65% (146 establiments) no separen aquesta fracció i la llencen 

juntament amb la fracció resta.  
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Els comerços que fan la separació d’aquesta fracció representen el 35%, ja sigui fent 

l’aportació als contenidors del carrer (71 establiments, 31%) com a través del retorn a 

central o d’un gestor privat (9 establiments, 4%). 

 

Establiments amb retorn a central o gestor propi 

Hi ha un total de 9 establiments (que en total generen 1.637 kg d’envasos a la 
setmana) que retornen els envasos a la central o tenen gestor propi. 

Tipologia Subjecte passiu Adreça 

Producció 
setmanal 
d’Envasos 

(kg) 

SUPERMERCAT 
DIA  SA Av MARESME, N.0001 1.108,80 

SUPERMERCAT 
VICENTE CODOÑES S.L. Cr NAVARRA N.0008 322,56 

INDÚSTRIA GRAN 
RAMON CLEMENTE, S.A. REP. ARGENTINA N.15 70,00 

ESCOMBRARIES PER TONA 
CAPRABO, SLU Sc VORAMAR N.0012 46,20 

SUPERMERCAT 
CONSUM S COOP V. Cr ITÀLIA N.0050 36,96 

FRUITERIA 
Mataró Fruta y Verdura 2015 Cr ALMERIA N.0015 15,68 

SUPERMERCAT 
CODOÑES FERNANDEZ, ROSER Cr PERE GRAU N.0022 13,44 

SUPERMERCAT 
VICENTE CODOÑES S.L. Cr SEVILLA N.0015 13,44 

FRUITERIA 
MARTINEZ HERNANDEZ Cr SANT MIQUEL N.0021  10,08 

 

Grans productors 

Hi ha un total de 57 establiments amb una generació superior a 10 kg/setmana 

d’envasos (sense comptar aquells que retornen a central o tenen gestor propi). En 

total, sumen 1.065 kg a la setmana. 

Les tipologies d’establiments que són grans productores d’envasos són les següents: 
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Tipologia 
Producció mitjana 

d’envasos (kg/setmana) 

HOTELERIA MÉS DE 50 LLITS (ALBERG) 47,04 

CENTRE D'ENSENYAMENT  MÉS DE 500 ALUMNES 16,80 

CENTRE ESPORTIU I LÚDIC AMB BAR 16,80 

SUPERMERCAT  15,80 

RESIDÈNCIA MÉS DE 50 LLITS 15,68 

RESTAURANT 14,88 

RESIDÈNCIA  FINS A 50 LLITS 10,78 

 

També hi ha establiments que, tot i no ser de les tipologies anteriors són grans 

productors d’envasos:  

 BAR DIA Av MARESME, DEL N.0001 

 BAR LA CALÀNDRIA Cr DOCTOR JOSEP AGELL N.0003 

 CAFÈ DE LA RIBA "KEBAB"  PS PRAT DE LA RIBA N.0034 

 BAR-RESTAURANT VIEIRA  PS PRAT DE LA RIBA N.0091 

 CARNISSERIA-XARCUTERIA  Cr ITÀLIA N.0050  

 CENTRE D'ENSENYAMENT <500 ALUMNES Cr MOSSÈN JACINT VERDAGUER N.0001 

 CÀMPING Cr CAMIL FABRA N.0031 Esc: B 

 CLUB NÀUTIC Ctra. NACIONAL II 

 

Majors productors del municipi 

En concret, els establiments que són els majors productors d’envasos del municipi 

(sense comptar aquells que retornen a central o tenen gestor propi), amb una 

producció  superior als 20 kg/setmana, són els següents: 
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Tipologia Subjecte passiu Adreça 

Producció 
setmanal 
d’envasos 

(kg) 

ESCOMBRARIES PER TONA CROSAS AMAT, 
MARIA 

Cr CAMIL FABRA N.0031  150,92 

HOTELERIA   més de 50 llits AGENCIA CATALANA 
DE LA JOVENTUT 

Av CUSÍ I FURTUNET N.0052 47,04 

ESCOMBRARIES PER TONA CLUB NÀUTIC EL 
MASNOU 

Ctra. NACIONAL II 25,87 

RESTAURANT COFANO, PIERO PS PORT ESPORTIU N.0088 
ESc:89 PiS.:90 

22,40 

 

 

Freqüència setmanal  

Pel que fa a la freqüència setmanal amb què aquesta fracció és dipositada als 

contenidors del carrer, s’observa que un 39% (84 establiments de 216 comerços 

visitats que generen envasos i aporten als contenidors del carrer) llencen els envasos 

més de 4 dies a la setmana mentre que un 36% (77 establiments) llencen aquesta 

fracció només 1 cop a la setmana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Així, la majoria de comerços del municipi opten per dos tipus diferenciats de 

freqüència: un dia a la setmana (normalment establiments amb baixa generació) i els 

que llencen cada dia (establiments petits que no poden emmagatzemar al propi local o 

grans productors que ho han d’eliminar cada dia). 
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Dies d’aportació 

En quant al nombre d’aportacions als contenidors del carrer en funció del dia de la 

setmana, no s’observa cap dia preferent exceptuant el divendres, com passa amb la 

majoria de les altres fraccions, que el percentatge és lleugerament més elevat (un 15% 

de les mateixes).  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguint el mateix patró que a les altres fraccions, i com és lògic, diumenge és el dia en 

què hi ha un menor ús dels contenidors d’envasos (un 6,9% de les aportacions) degut 

al baix nombre de comerços que obren aquest dia. També hi ha un 13,4% 

d’aportacions que no es fan un dia concret de la setmana sinó que són variables, 

depenent de la producció de l’establiment. Per altra banda, els següents dies de la 

setmana en importància pel que fa al percentatge d’aportacions serien dimarts i dijous 

(amb un 13,5% d’aportacions en ambdós casos). 

S’ha de tenir en compte que el gràfic es refereix al nombre de viatges als contenidors i 

no del nombre d’establiments així com que hi ha establiments que dipositen residus 

als contenidors del carrer més d’una vegada al dia. 
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4.3.5. FRACCIÓ RESTA 
 

Tots els establiments del municipi generen fracció resta en major o menor mesura. 

 

Establiments amb retorn a central o gestor propi 

Del total de 263 establiments visitats només n’hi ha dos que tenen gestor propi o 

retornen a la central aquesta fracció. La resta de comerços visitats declaren que fan 

l’aportació del rebuig als contenidors del carrer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En concret, de tots els establiments visitats, n’hi ha un que disposa de gestor privat per 

a aquesta fracció (la Fàbrica del Vidre, Ramon Clemente, S.A.) i un altre la retorna a la 

seva central (la fruiteria Mataró Fruta i Verdura 2015, SL.). 

 

Tipologia Subjecte passiu Adreça 

Producció 
setmanal 
de Resta 

(kg) 

INDÚSTRIA RAMON CLEMENTE, S.A. Av REPÚBLICA ARGENTINA N.0015 1.055,13 

FRUITERIA  Mataró Fruta y Verdura 2015 Cr ALMERIA N.0015 45,50 
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Grans productors 

Hi ha un total de 16 establiments a tot el municipi  (sense comptar aquells que 

retornen a central o tenen gestor propi), amb una generació de fracció resta superior a 

100 kg/setmana. En total, sumen 9.096,10 kg setmanals.  

Les tipologies d’establiments que són grans productores de fracció resta són les 

següents: 

 

Tipologia 
Producció mitjana de 
resta (kg/setmana) 

MCDONALD’S* 1.456,00 

RESIDÈNCIA MÉS DE 50 LLITS 1.310,40 

ESCOMBRARIES PER TONA-CAPRABO 1.528,80 

ESCOMBRARIES PER TONA-NÀUTIC 576,92 

RESIDÈNCIA  FINS A 50 LLITS 427,70 

ESCOMBRARIES PER TONA-CÀMPING 250,00 

HOTELERIA MÉS DE 50 LLITS (ALBERG) 109,20 

*En el cas del McDonald’s caldrà un estudi més detallat de la composició dels seus residus ja 
que és possible que gran part de la fracció resta correspongui a envasos que sí es poden 
classificar com a tals i dipositar-se al contenidor corresponent (tot i que s’haurà de veure si és 
possible, a la pràctica, la seva separació per part dels clients de l’establiment). 

 

També hi ha establiments que, tot i no ser de les tipologies anteriors, són grans 
productors de resta: 

 
 BAR LA CALÀNDRIA Cr DOCTOR JOSEP AGELL N.0003 

 BENZINERA  Av MARESME, DEL N.0003 

 ESCOLA BRESSOL BAMBI  Cr JAUME I N.0029 

 PIZZERIA LA TRATTORIA DI PIERO PS PORT ESPORTIU N.0088  

 SUPERMERCAT DIA   Av MARESME, DEL N.0001 
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Majors productors 

Els majors productors de resta del municipi (sense comptar aquells que retornen a 

central o tenen gestor propi), amb una producció de 500 kg/setmana o superior, són 

els següents: 

 

Tipologia Subjecte passiu Adreça 

Producció 
setmanal 
de Resta 

(kg) 

ESCOMBRARIES PER TONA CAPRABO, SLU Sc VORAMAR N.0012 1.528,80 

MCDONALD’S BADABOIRA, SLU Cr MIGJORN N.0014 1.456,00 

RESIDÈNCIA   més de 50 llits FUNDACIÓ ST. FCS. D'ASSIS Cr NAVARRA N.0181 1.310,40 

RESIDÈNCIA   més de 50 llits CASA BENEFICA  Cr RECTOR PINEDA N.0012 1.310,40 

RESIDÈNCIA   fins a 50 llits TRESVER GAIZ S.L. Cr SANT MIQUEL N.0065 582,40 

 

 

Freqüència setmanal  

Pel que fa a la freqüència setmanal en què aquesta fracció és dipositada als 

contenidors del carrer, s’observa que una gran part dels establiments visitats, un 41%, 

llencen aquesta fracció més de 4 vegades a la setmana.  
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Aquests establiments que llencen el rebuig més de 4 dies a la setmana, en general, són 

establiments que, en gran part, no separen la FORM ni els envasos (només un 44% i un 

38% d’aquests establiments, respectivament, han afirmat separar aquestes fraccions) i 

això fa que la fracció resta d’aquests comerços sigui elevada i, per tant, l’hagin de 

llençar amb més freqüència. Per altra banda, un 28% dels establiments declaren que 

llencen la fracció resta 1 vegada per setmana i un 15% que la llencen 2 vegades a la 

setmana. 

 

Dies d’aportació 

En quant al nombre d’aportacions en funció del dia de la setmana, es pot considerar 

que el divendres és el dia que hi ha més utilització dels contenidors, amb un 16% de les 

aportacions tot i que la diferència amb els altres dies és molt baixa. El diumenge hi ha 

una davallada clara en el nombre d’aportacions (només un 6% de les mateixes) deguda 

a que una gran part dels establiments no obren aquest dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’ha de tenir en compte que el gràfic es refereix al nombre de viatges als contenidors i 

no del nombre d’establiments així com que hi ha establiments que dipositen residus 

als contenidors del carrer més d’una vegada al dia. 

La majoria de comerços amb horaris d’obertura d’oficina (de dilluns a divendres), 

llencen aquest tipus de residus al final de la setmana laboral i això fa pujar el nombre 
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d’aportacions als contenidors del divendres. No obstant això, es veu que el nombre 

d’aportacions dels altres dies de la setmana és també elevat. Així doncs, es pot 

considerar que no hi ha un dia preferent per llençar aquesta fracció i, com s’ha vist 

abans, hi ha una gran part dels establiments la llencen gairebé cada dia d’obertura. 

El nombre d’aportacions que no tenen un dia fixe també és considerable. Normalment 

són petits comerços que no generen gaires residus i, per tant, només llencen al 

contenidor del carrer quan s’omple el seu cubell, quan tenen algun repunt de 

generació puntual o quan tenen una estona per sortir a llençar. 

 
 
 

4.3.6. INTERÈS EN LA RECOLLIDA COMERCIAL PAP 
 

 
Pel que fa  la pregunta de si estarien interessats en disposar de recollida porta a porta 

d’alguna de les fraccions dels residus que generen, en general la majoria 

d’establiments han contestat que no. Un 26% ha respost afirmativament a la pregunta 

mentre que un 64% ha respost negativament i un 10% no saben/no contesten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evidentment, la pregunta realitzada és molt genèrica i, en cas d’una futura implantació 

de la recollida PaP comercial, si es volgués conèixer l’interès dels comerciants seria 

adient acotar més l’enquesta amb diverses preguntes sobre el tema. També s’hauria 

de donar informació sobre els possibles dies i horaris de recollida, quina fracció es 

recolliria, etc. per tal que els comerciants tinguin tota la informació i puguin valorar, de 

forma adequada, si hi estan realment interessats o no.  
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4.3.7. COMENTARIS DELS ESTABLIMENTS 
 

A continuació es mostren els principals comentaris, queixes o suggeriments dels 

establiments comercials visitats. 

La queixa més repetida per bona part dels comerços ha estat sobre la taxa 

d’escombraries que han de pagar els comerços, ja que molts la consideren massa 

elevada pel volum de residus que generen (que en alguns casos és molt inferior al que 

generen els habitatges). 

Altres queixes generalitzades han estat enfocades a la qualitat de neteja del municipi i, 

concretament, molts comerciants dels voltants de la Baixada del Port es queixen que el 

servei de neteja és molt deficient en aquell passatge. 

També s’ha observat que molts comerços tenen dubtes a l’hora de separar algun tipus 

de residus molt concret com, per exemple, les caixes de pórex, restes d’animals morts 

(pesca), restes petites de metalls com hams, ploms, claus, cargols, vidres procedents 

d’objectes de decoració (no ampolles), restes de mòbils i altres aparells tecnològics 

petits, etc. També s’han detectat alguns establiments que no tenen cap tipus de 

coneixement sobre la correcta separació de les diferents fraccions. 

Hi ha hagut algunes queixes per part d’establiments de la zona comercial que declaren 

que a ells se’ls obliga a plegar les caixes de cartró abans de llençar-les als contenidors 

però que molts particulars ho llencen sense plegar i saturen els contenidors. 

Per altra banda, s’ha detectat que hi ha bastanta confusió amb l’actual recollida PaP 

que es duu a terme al passeig Prat de la Riba, Ctra. de Barcelona i Pl. de la Lliberta. Hi 

ha alguns establiments que separen i d’altres que no, però diuen que els que ho 

recullen ho posen tot junt a la fracció resta. 

Els establiments de la zona de la Ctra. de Barcelona i el c/ Josep Llimona es queixen 

perquè no hi ha contenidors de selectiva. Ells ho separen i ho deixen fora del 

contenidor de rebuig (Jijonenca, Joieria Masnovina, Òptica, Farmàcia, Tenda de 

queviures...). 

Alguns establiments demanen recollida de voluminosos per els comerços. Es queixen 

que han de pagar els voluminosos i a sobre no els passen a recollir. 

Molts establiments (generalment amb produccions baixes de totes les fraccions) no 

volen horaris per llençar els seus residus ja que hi van quan poden, quan pleguen, quan 

no poden guardar per falta d’espai, quan venen els proveïdors, etc. A molts 
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comerciants els fa por el PaP pel tema dels horaris de recollida per si han de deixar els 

residus al carrer unes quantes hores o per si no coincideix amb els seus dies 

d’obertura. 

Algunes queixes comuns relacionades amb els nous contenidors: 

- Contenidors de paper i cartró massa petits (carrer de Tomàs Vives -darrera del 

Casino-, Joan XXIII, Sant Miquel, Capitans Comellas, Brasil, Pg. Roman Fabra, 

Cuba, Pl. Ocata, Pl. Ramón i Cajal, altres llocs). 

- Contenidors d’envasos massa petits (carrer Sant Felip, Brasil, Sant Miquel, Joan 

XXIII, Pg. Roman Fabra, Pl. Ocata,  Pl. Ramón i Cajal, altres llocs). 

- Contenidors de FORM massa petits (carrer Joan XXIII, altres llocs). 

- Contenidors de vidre massa petits (Pl. Ocata, Pl. Ramón i Cajal, altres llocs). 

- Contenidors d’envasos, rebuig i FORM (carrer Sant Felip -darrera de l’Hotel 

Torino-, carrer Sant Miquel). 

- Tipus de sistema d’obertura dels nous contenidors molt incòmode. 

- Nous contenidors massa alts.  

- Zona de contenidors sempre molt bruta (carrer de Cuba, carrer de Tomàs Vives 

-darrera del Casino). 

- Observacions de molts impropis a la orgànica i als envasos. 

 

 

Queixes sobre horaris: 

- Horaris per llençar els residus ja que alguns comerços tanquen abans de l’hora 

que s’hauria de llençar correctament. 

- Horaris de recollida dels contenidors (sobretot pel vidre que fa molt soroll). 

Agraïments dels nous contenidors: 

- Proximitat de totes les fraccions. 
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- Tipus i mida d’obertura i tapa (més còmode que abans) 

Comentaris de casos particulars: 

Alberg de Joventut: els contenidors que tenen més a prop els fa servir molta gent que 

para allà amb el cotxe i hi aboca de tot sense mirar massa la separació i a més saturant 

algun contenidor. Ells ho separen tot molt bé i tenen molts cubells per a les diferents 

fraccions. El vigilant de nit és l'encarregat de llençar les escombraries als contenidors, 

cap a les 22:30-23h.  

Agència de Viatges (Pg. Prat de la Riba): Agrairien recollida porta a porta de cartró ja 

que actualment han de pagar a un gestor propi. 

Fruiteria Flores Menacho (C/ Almeria, 4): Diu que no separen l'orgànica perquè al 

carrer Ametllers, on llencen la brossa, només hi ha 1 contenidor de FORM i l'omplirien. 

Fruiteria (C/Almeria, 15): Quasi tot ho tornen a la central (ve un camió dos cops al dia). 

Puntualment utilitzen els contenidors soterrats per a alguna bossa. Es queixa que 

Condis i Caprabo sí utilitzen els soterrats per a llençar caixes de cartró i sempre estan 

plens per fora. Cada dia genera unes 50 caixes de fusta o plàstic que tornen a la 

central. 

Fruiteria Martínez Lopez (C/ Almeria, 37): Llencen caixes de fusta al cartró. Els veïns i 

comerços propers es queixen molt d'aquest comerç ja que satura els contenidors i la 

seva actitud no és gaire positiva, ens han atès a mitges i de mala manera. Llencen unes 

10 caixes de fusta al dia (incloses dins la fracció resta). 

Òptica (Pl. dels Cavallets): es queixa que ningú ve a recollir-li el seu contenidor de piles. 

Que no les genera ell sinó que són els seus clients que li porten. Ha fet alguna queixa a 

l’ajuntament amb anterioritat però ningú li ha fet cas. No sap a qui dirigir-se per tal 

que li recullin les piles. 

Residencia Sant Jordi (C/ St. Miquel): Ara no separen res de res (ni vidre, ni cartró) i 

tenen plena ocupació d'avis. 

Mas Vell (Ctra. de Barcelona): A l’estiu tripliquen la feina. Son conscients que saturen 

els contenidors del carrer Tomàs Vives -darrera el Casino-, però que no ho poden fer 

d’una altra manera perquè pel seu volum de feina generen molta quantitat de residus. 

Tenda d’informàtica (davant mercat): Es queixen que els fan pagar per llençar material 

informàtic dels seus clients. Demanen si hi podria haver alguna solució. 
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Llar d’Infants Ca la Rita: Volen bujols de reciclatge per l’escola i informació de com fer 

la separació correctament. Molt interessades en fer-ho bé i en tenir tota la informació 

possible. 

Forn de la Baixada del port: llença les restes d'escombrar amb el pa que li sobra al 

contenidor de la FORM. 

Forn de pa amb degustació (C/ametllers, 16): Enfadats perquè fa molt temps que estan 

esperant el permís per posar terrassa. 

Cinema: No separen res ja que ells no poden separar el que llencen els clients (envasos 

de plàstic, cartró, crispetes..). 

McDonald’s:  segons l'encarregat, omplen 2 contenidors de fracció resta al dia pels 

envasos de les begudes i el menjar (als càlculs posem menys volum perquè la densitat 

és menor que la fracció resta típica ja que gairebé tot són envasos). S'hauria d'estudiar 

si els embolcall del menjar corresponen a la fracció envasos o s'haurien de llençar al 

cartró o al rebuig. Possiblement seria adient fer un càlcul més detallat dels quilos de 

producció i signar un conveni establint les tones a pagar. 

Càmping: Hi ha 5 contenidors de 1.100 L de fracció resta, 1 iglú d'envasos i 1 iglú de 

vidre (estimem que el recullen cada 15 dies i té una capacitat de 2.500 L). Molt difícil 

calcular escombraries que es llencen doncs depèn de cada client i no dels responsables 

del càmping. Al juliol i agost omplen uns 4 contenidors i la resta de l'any 1/4 dels 

contenidors (estimem que estarien plens de FORM, envasos, cartró i rebuig, vidre 

suposem que la gent va a l'iglú de vidre). Per tant, aproximadament uns 1.650 L/dia de 

mitjana (vidre a part). 

Nàutic: Moltes ganes de fer-ho bé, de separar cada fracció però no poden perquè 

només tenen  contenidors de 1.100 L de fracció resta al carrer (que també fan servir el 

restaurant La Nècora d'Or i alguns locals del port esportiu). Caldria un contenidor de 

cada, o com a mínim un de vidre. Conveni amb ajuntament també sembla 

desproporcionat, caldria revisar-lo. Molt predisposats a col·laborar en el tema del 

reciclatge. Tenen un gestor propi de paper (Natura), i venen a recollir 1 contenidor 

d'uns 240 l un cop al mes. Estarien disposats a utilitzar PaP comercial, de cartró per 

exemple. 

LIDL: El menjar envasat que els sobra torna a la central. Llencen embalatges i envasos 

trencats tipus desodorants, brics... però a la fracció resta. Tenen compactadora de 

cartró i un gestor propi ho ve a recollir cada 2-3 setmanes. 
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CAPRABO (Sc. Voramar): Carn i altres productes de menjar a punt de caducar els donen 

a Creu Roja. Treuen cada dia 2 contenidors de rebuig (dels 6 que tenen), amb FORM 

(no la separen) i fracció resta. Del total calculen que un contenidor d'uns 240 L és 

d'orgànica. Dades de cartró i envasos extretes del conveni signat amb l'Ajuntament. 

Conveni de 61,5 Tn i segons aquests càlculs generarien 87 Tn l'any.  

CAPRABO (C/ Almeria, 17): Diuen que els cartrons els tornen a central (acord al que 

van arribar amb ajuntament), que només puntualment llencen al soterrats però 

sembla que en llencen més del que diuen 

Supermercat DIA: Llençaven FORM als contenidors del carrer però hi havia problemes 

amb gent que recollia menjar dels contenidors i es va decidir tornar-ho a central. 

BENZINERA CEDIPSA: No tenen cap contenidor de reciclatge, només 1 de fracció resta. 

Port Esportiu: Queixes generals dels comerciants per que diuen que els han tret els 

contenidors d’on estaven abans, al costat del Varador i els han portat als extrems del 

port. A més diuen que no hi ha contenidors de les diferents fraccions, sinó només 

rebuig. No haurien d'haver de pagar la recollida PaP que fan els mariners. 

Mercat Municipal: Queixes generals dels comerciants del mercat per que diuen que no 

hi ha cap contenidor per separar ni envasos, ni cartró, ni vidre. 

Peixos Ramón: Es queixen que els del mercat no els deixen llençar les restes de peix 

que separen, a la orgànica. 

Quiosc + Macxipa (del mercat): deixen els seus cartrons a les gàbies del supermercat 

Consum del mercat (que retorna a central). 

Bar Kosky: Es queixen perquè han de sortir a llençar paper, vidre i envasos. Sobretot 

llença diaris. Molt interessats en el PaP (tot i que són petits productors). 
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4.4. PRODUCCIÓ DE RESIDUS COMERCIALS 

Un cop obtinguda l’estimació de generació de residus de tots els establiments visitats, 

s’ha fet el càlcul de la producció mitjana per tipus d’activitat. Després s’ha aplicat 

aquesta producció mitjana a tots els establiments de la mateixa tipologia (visitats i no 

visitats) del  municipi per tal d’obtenir una estimació de la producció de residus anual 

total. Cal dir que aquest càlcul s’ha realitzat sense diferenciar les activitats segons la 

seva superfície ja que no s’ha disposat d’aquesta informació fins a la Fase II de l’estudi.   

Així, una vegada realitzat l’estudi del teixit comercial, s’ha obtingut que la producció 

total de residus provinents de les activitats econòmiques al Masnou és de, 

aproximadament, 3.783.550,14 kg per any. 

 

 

Producció residus 
comercials total 

municipi (kg/any) 
% producció de 
cada fracció (kg) 

RESTA 
                          

958.614,26    
26% 

FORM 
                      

2.322.781,35    
61% 

PAPER-CARTRÓ 
                          

244.627,48    
6% 

ENVASOS 
                          

114.920,46    
3% 

VIDRE 
                          

142.606,59    
4% 

 

                    3.783.550,14    100% 

 

 
Un 61% en pes d’aquests residus correspondria a la FORM que no tots els establiments 

en generen però és una de les fraccions amb major pes de la brossa. La següent fracció 

en importància seria la fracció resta amb un 26% del pes total dels residus comercials.   

 

Pel que fa paper-cartró cal destacar que si bé s’obté que els residus d’aquesta fracció 

representen el 6% del total, en realitat, si s’inclogués tot el cartró que actualment els 

establiments retornen a la seva central el percentatge augmentaria fins al 16% en pes 

del total de la brossa comercial. Això és degut a que gairebé tots els majors productors 

de paper-cartró del municipi retornen el cartró a la seva central i aquests quilos de 

cartró no han estat inclosos en la producció de residus municipals.  
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Els envasos i el vidre, per la seva banda, representen el 3% i el 4% del total de residus 

comercials.  

 

Aquest resultat és força acurat i molt similar al que s’ha obtingut en l’apartat 3.5.3 del 

present informe en el que, segons les dades de producció de residus al Masnou l’any 

2015 i l’estimació de la producció a llars i amarradors, la generació total de les 

activitats econòmiques s’havia estimat en 4.088.367,57 kg. 

 

A la següent taula es mostra la distribució d’activitats per tipologies, el nombre total 

d’establiments de cada tipologia presents al municipi, el nombre i percentatge 

d’establiments visitats i enquestats així com la producció mitjana anual per tipologia. 
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HABITATGE-COMERÇ 10 3 30% 53,47 534,70

ACADÈMIA 18 6 33% 176,71 3.180,78

CLÍNICA DENTAL 13 3 23% 208,13 2.705,69

ACTIVITATS NO INCLOSES EN ALTRES APARTATS 79 6 8% 280,68 22.173,88

ENTITAT BANCÀRIA 11 2 18% 407,94 4.487,34

CENTRE ESPORTIU I LÚDIC SENSE BAR 12 3 25% 452,74 5.432,88

TALLER MECÀNIC 15 3 20% 488,19 7.322,90

CONSULTORI MÈDIC 17 2 12% 532,22 9.047,74

COMERÇ AL DETALL (NO INCLÒS EN ALTRES APARTATS) 142 77 54% 599,30 85.100,60

OFICINA 120 15 13% 599,27 71.912,26

CENTRE DE BELLESA I ESTÈTICA 56 10 18% 701,72 39.296,32

PETITA INDÚSTRIA I TALLERS 65 9 14% 784,90 51.018,28

VETERINARI 4 2 50% 851,76 3.407,04

BAR MUSICAL 8 2 25% 942,50 7.540,00

OBRADOR DE PA  INDUSTRIAL 1 1 100% 983,47 983,47

FLORISTERIA 6 2 33% 1.710,41 10.262,46

DISCOTECA  Fins a 300 m2 5 2 40% 1.780,22 8.901,10

CINEMA 1 1 100% 1.892,80 1.892,80

FARMÀCIA 8 4 50% 2.211,69 17.693,52

GELADERIA 2 2 100% 2.237,56 4.475,12

VENDA DE PA I PASTISSERIA 10 6 60% 3.093,13 30.931,33

GUINGUETA MUNICIPAL 4 2 50% 3.703,49 14.813,97

COMERÇ AL DETALL D'ALIMENTACIÓ 13 7 54% 3.940,67 51.228,73

VENDA DE PA I PASTISSERIA AMB DEGUSTACIÓ I/O OBRADOR 10 3 30% 4.190,68 41.906,80

BENZINERA 3 3 100% 5.024,93 15.074,80

CENTRE ESPORTIU I LÚDIC AMB BAR 3 1 33% 5.138,69 15.416,07

MENJARS PREPARATS 13 3 23% 6.568,61 85.391,87

BAR, FRANKFURT 39 15 38% 6.597,48 257.301,80

DISCOTECA  Més de 300 m2 1 1 100% 6.700,72 6.700,72

HOTELERIA Fins a 50 llits 2 2 100% 8.645,36 17.290,73

CARNISSERIA-XARCUTERIA-VOLATERIA, PEIXATERIA 27 10 37% 9.234,42 249.329,34

ESCOLA BRESSOL 3 3 100% 10.060,44 30.181,32

GUINGUETA PLATJA 6 2 33% 10.636,34 63.818,04

ESCOMBRARIES PER TONA-CÀMPING 1 1 100% 13.000,00 13.000,00

CENTRE D'ENSENYAMENT Fins a 500 alumnes 2 2 100% 14.187,01 28.374,02

BAR-RESTAURANT 20 9 45% 15.052,48 301.049,58

FRUITERIA 14 9 64% 15.816,44 221.430,10

RESTAURANT 34 8 24% 22.882,58 778.007,72

SUPERMERCAT  15 11 73% 28.917,30 433.759,50

ESCOMBRARIES PER TONA-NÀUTIC 1 1 100% 30.000,00 30.000,00

CENTRE D'ENSENYAMENT  Més de 500 alumnes 1 1 100% 39.487,32 39.487,32

RESIDÈNCIA  Fins a 50 llits 5 2 40% 41.471,04 207.355,20

ESCOMBRARIES PER TONA-CÀPRABO 1 1 100% 61.500,00 61.500,00

HOTELERIA Més de 50 llits (ALBERG) 1 1 100% 70.401,14 70.401,14

INDÚSTRIA GRAN 1 1 100% 84.090,76 84.090,76

MCDONALDS 1 1 100% 87.796,80 87.796,80

RESIDÈNCIA Més de 50 llits 2 1 50% 95.271,80 190.543,60

TOTAL 826 262 32% 3.783.550,14

TIPOLOGIES
Núm. 

locals

Núm. 

locals 

visitats

% 

visitats

Kg totals                        

(per tipologia)

Mitjana per 

tipologia 

(kg/any)
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En base a aquests resultats, s’observa que les tipologies que tenen una producció 

mitjana menor són l’habitatge-comerç, les acadèmies, les clíniques dentals i aquelles 

activitats que no estan incloses a altres apartats. 

 

Pel que fa a les activitats que més produeixen, aquestes serien les residències amb 

més de 50 llits (la Fundació Sant Francesc D’Assis i la Casa Benèfica del Masnou), el 

restaurant McDonald’s, la indústria gran (mitjana de producció de residus només 

aplicable a l’única indústria existent actualment, la Fàbrica del Vidre, no extrapolable a 

altres indústries grans) i l’hoteleria amb més de 50 llits (Alberg de Joventut). 

 

Per a totes aquelles activitats que generen una quantitat significativa de residus (per 

exemple, més de 30 tones per any) es recomana l’establiment de convenis amb 

l’ajuntament. D’aquesta manera es realitzaria un estudi més acurat de la seva 

producció de residus, acordant un nombre de tones generades l’any, i es satisfaria 

l’import corresponent segons el preu per tona marqui l’ordenança fiscal. Així, aquest 

estudi es podria realitzar, com a mínim, en els següents casos: 

 Centre d’ensenyament de més de 500 alumnes 

 Residències 

 Hoteleria Més de 50 llits (Alberg) 

 Indústria gran2 

 McDonald’s 

 

També seria convenient realitzar l’estudi de residus en aquells casos en què tot i 

generar menys de 30 tones per any es cregui convenient acabar d’ajustar les 

estimacions realitzades. 

 

En el cas que l’establiment tingui contenidors propis, es pot realitzar un pesatge al llarg 

d’una setmana dels seus residus. El pesatge s’hauria de dur a terme mitjançant el 

sistema que, en principi, duen incorporat els recol·lectors de l’actual contracta i, si és 

possible, de forma sorpresa (sense avisar amb antelació a les activitats de la seva 

realització).  

 

Veure Annex I amb la producció detallada de totes les fraccions dels residus per a cada 

tipologia d’activitat. 

                                                 
2És molt possible que la producció sigui molt menor. El càlcul es va fer en base a les quantitats recollides 
pel gestor privat com a fracció resta (que inclouria altres fraccions) i les estimacions realitzades al llarg 
de la visita de què correspon a cada fracció. S’hauria de realitzar un estudi més acurat i detallat de les 
produccions d’aquesta indústria, juntament amb els seus responsables, per tal d’estudiar la possibilitat 
d’implantar la recollida porta a porta així com aplicar la corresponent taxa d’escombraries. 
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4.5. PRODUCCIÓ DE RESIDUS SEGONS SUPERFÍCIE DE LOCAL 

 

De la mateixa manera que hi ha algunes tipologies que es van dividir, en un primer 

moment, en subgrups segons els seu nombre de llits o alumnes, s’ha cregut convenient 

diferenciar algunes tipologies segons la superfície de local, per acabar d’acotar la seva 

producció mitjana de residus i no incloure dins del mateix grup establiments de mides i 

produccions de residus molt diferenciades. 

 

Així, a mitjans del mes de maig de 2017 (Fase II de l’estudi) l’Ajuntament del Masnou 

ha facilitat un llistat de les activitats econòmiques del municipi amb la seva superfície 

total de local. Aquesta informació s’ha inclòs al llistat d’activitats facilitat en un origen 

per l’Ajuntament, en el que a la Fase I es van introduir les produccions estimades de 

residus de cada establiment.  

 

No s’ha aplicat un coeficient de manera aleatòria per a totes les categories en funció 

dels metres quadrats sino que s’ha analitzat la producció de residus en funció de la 

superfície de local i, en aquells casos en els que s’ha apreciat un canvi significatiu, 

s’han establerts diferents rangs per tal d’aplicar, de forma posterior, una quota de la 

taxa d’escombraries diferent. 

 

L’objectiu de la incorporació de la superfície de cada local ha estat el de determinar si 

existeixen diferències en la producció de residus segons la superfície de local dels 

establiments, podent-se preveure una major producció de residus a mesura que 

augmenta la superfície de local. També s’ha inclòs la superfície corresponent a la 

terrassa (el 100% en el cas de terrasses instal·lades tot l’any i un 50% de la superfície 

de la terrassa en cas que aquesta només estigui oberta la meitat de l’any). 

 

Així, després d’observar les diferents tipologies d’establiments, en moltes d’elles (però 

no en totes) sí s’aprecia una correlació entre la superfície de local i la producció de 

residus de l’activitat. En moltes altres (oficines, acadèmies, consultoris... per posar un 

exemple) no s’han apreciat diferències i, per tant, no s’han pogut crear subgrups per 

mida de local. 

 

Aquelles tipologies i rangs de superfície de local en els que s’ha observat un canvi 

significatiu en la producció de residus, han estat els que es mostren a continuació: 
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Tipologia Superfície 
Producció 
(kg/any) 

BAR, FRANKFURT 0-100 m2            5.671,12    

Mitjana: 6.597,79 kg > 100 m2          10.304,84    

BAR-RESTAURANT 0-100 m2          12.626,91    

Mitjana: 15.051,09 kg > 100 m2          19.899,45    

RESTAURANT 0-100 m2          16.173,04    

Mitjana: 22.882,58 kg 101-200 m2          21.494,20    

  > 200 m2          27.063,92    

SUPERMERCAT, 0-50 m2            2.166,84    

COMERÇ AL DETALL D'ALIMENTACIÓ 51-150 m2            4.813,16    

Mitjana: 16.428,98 kg 151-500 m2          23.819,71    

  > 500 m2          51.157,60    

COMERÇ AL DETALL  0-50 m2 
               

448,19    

Mitjana: 571,71 kg 51-100 m2 
               

528,75    

  101-500 m2 
               

999,12    

  > 500 m2            5.090,80    

FRUITERIA 0-50 m2          11.856,52    

Mitjana: 15.816,44 kg > 50 m2          20.960,68    

PEIXATERIA, CARNISSERIA 0-50 m2            9.093,76    

Mitjana: 9.812,45 kg > 50 m2          11.489,40    

 

Els rangs de superfície establerts són diferents per a cada tipologia ja que cada activitat 

té les seves característiques pròpies i perquè és on s’han observat salts significatius en 

la producció de residus. 

 

Pel que fa als comerços als comerços al detall (no inclosos en altres apartats) s’observa 

una clara correlació entre la superfície i la generació de residus tot i que es podria 

donar el cas que, per les seves característiques, algun establiment de mida mitjana 

produís menys residus que un de petit. 

 

A les fruiteries així com a les peixateries i carnisseries també es podrien diferenciar 

aquelles que tenen una superfície menor de 50 m2 de la resta. 
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Les indústries o tallers també s’han acotat per rangs de superfície, quedant aquesta 

tipologia subdividida de la següent manera: 

 

 Petita indústria i tallers (fins a 500 m2): 784,90 kg/any de mitjana 

 Mitjana indústria i tallers  (de 501 a  3.000 m2): 1.302,60 kg/any de mitjana 

 Gran indústria (més de 3.000 m2): 84.090,75 kg/any, la Fàbrica del vidre (no 

extrapolable a altres indústries grans). 

 

Per últim, els supermercats i els comerços al detall d’alimentació (a part de dividir-los 

segons la seva superfície) s’han agrupat en una sola tipologia per tal de facilitar la 

classificació de les activitats i no donar lloc a equívocs. També s’han dividit per rangs 

de superfície de local, per tant, a la pràctica ja han quedat diferenciats els petits 

(comerços al detall d’alimentació) dels grans establiments (supermercats). 

Els supermercats que tenen una superfície major als 500 m2 destaquen clarament amb 

una major producció. Algun establiment de mida mitjana si no produeix restes 

orgàniques podria generar, en total, menys residus que altres de superfície menor (ja 

que els residus orgànics són els que tenen un major pes dins de la brossa). Tot i així, 

són molts pocs casos els establiments que no generen res de FORM. Una altra 

circumstància que es dóna és que, en general, a major superfície de local, més retorn a 

central acostumen a tenir (tot i que aquests residus que es retornen ja no s’han 

comptabilitzat dins del càlcul de la mitjana i, tot i així, en general, produeixen més que 

les activitats més petites). 

 

En base a aquestes dades, les tipologies definides a l’apartat 4.2 s’han dividit en 

diferents subgrups, segons superfície de local, a cadascun dels quals li correspondria 

una quota tributària diferent (veure taula de l’apartat 7.3).  

 

 

A l’apartat següent es mostra la classificació final de les activitats. 
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NÚM.

HABITATGE-COMERÇ 10

ACADÈMIA 18

ENTITAT BANCÀRIA 11

OFICINA 120

CLÍNICA DENTAL 13

CONSULTORI MÈDIC 17

VETERINARI 4

CENTRE DE BELLESA I ESTÈTICA 56

COMERÇ AL DETALL (NO INCLÒS EN ALTRES APARTATS)    Fins a 50 m2
58

COMERÇ AL DETALL (NO INCLÒS EN ALTRES APARTATS)    de 51 a 100 m2
57

COMERÇ AL DETALL (NO INCLÒS EN ALTRES APARTATS)    de 101 a 500 m2
25

COMERÇ AL DETALL (NO INCLÒS EN ALTRES APARTATS)    Més de 500 m2
2

FLORISTERIA 6

FARMÀCIA 8

1.E BENZINERA 3

VENDA DE PA I PASTISSERIA 10

VENDA DE PA I PASTISSERIA AMB DEGUSTACIÓ I/O OBRADOR 10

SUPERMERCAT, COMERÇ AL DETALL D'ALIMENTACIÓ          Fins a 50 m2
9

SUPERMERCAT, COMERÇ AL DETALL D'ALIMENTACIÓ          de 51 a 150 m2
9

SUPERMERCAT, COMERÇ AL DETALL D'ALIMENTACIÓ          de 151 a 500 m2
7

SUPERMERCAT, COMERÇ AL DETALL D'ALIMENTACIÓ          Més de 500 m2
3

GELADERIA 2

OBRADOR DE PA INDUSTRIAL 1

MENJARS PREPARATS 13

PEIXATERIA, CARNISSERIA-XARCUTERIA-VOLATERIA     Fins a 50 m2
20

PEIXATERIA, CARNISSERIA-XARCUTERIA-VOLATERIA     Més de 50 m2
7

FRUITERIA                                                                        Fins a 50 m 2
6

FRUITERIA                                                                        Més de 50 m 2
8

2.B

2.C

2.D

2.A

TIPOLOGIES D'ACTIVITATS

GRUP 0. HABITATGE-COMERÇ

GRUP 1. OFICINES, SERVEIS I COMERÇOS

1.A

1.B

1.C

GRUP 2. ALIMENTACIÓ

4.6. CLASSIFICACIÓ FINAL DE TIPOLOGIES 

 

A continuació es mostra l’última classificació realitzada de les activitats econòmiques 

del municpi, en la qual ja hi consta la divisió per superfície de local. 
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GRUP 3. OCI I RESTAURACIÓ

CENTRE ESPORTIU I LÚDIC SENSE BAR (Gimnasos, estudis de dansa, ioga,…) 12

CENTRE ESPORTIU I LÚDIC AMB BAR 3

BAR MUSICAL 8

DISCOTECA                Fins a 300 m2
5

DISCOTECA                Més de 300 m2
1

BAR, FRANKURT        Fins a 100 m2
32

BAR, FRANKURT        Més de 100 m
2

7

3.D CINEMA 1

BAR-RESTAURANT      Fins a 100 m2
13

BAR-RESTAURANT      Més de 100 m2
7

RESTAURANT              Fins a 100 m2
11

RESTAURANT              de 101 a 200 m2
16

RESTAURANT              Més de 200 m2
8

4.A GUINGUETA MUNICIPAL 4

4.B GUINGUETA PLATJA 6

HOTELERIA                   Fins a 50 llits 2

HOTELERIA                   Més de 50 llits 1

RESIDÈNCIA                  Fins a 50 llits 5

RESIDÈNCIA                  Més de 50 llits 2

6.A ESCOLA BRESSOL 3

CENTRE D'ENSENYAMENT                         Fins a 500 alumnes 2

CENTRE D'ENSENYAMENT                         Més de 500 alumnes 1

7.A ACTIVITATS NO INCLOSES EN ALTRES APARTATS                                       79

TALLER MECÀNIC 15

PETITA INDÚSTRIA I TALLERS       Fins a 500 m
2

58

8.B MITJANA INDÚSTRIA I TALLERS   De 501 a  3.000 m2 7

8.C GRAN INDÚSTRIA                        Més de 3.000 m2
1

ESCOMBRARIES PER TONA 3

GRUP 9. PREU PER TONA

5.B

GRUP 6. EDUCACIÓ 

6.B

GRUP 7. ALTRES

GRUP 8. INDÚSTRIES I TALLERS

8.A

5.A

3.A

3.B

3.C

3.E

GRUP 4. GUINGUETES

GRUP 5. HOTELERIA I RESIDÈNCIES
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Al grup “activitats no incloses en altres apartats” han quedat un total de 79 activitats 

que, amb molta probabiitat, una vegada l’Ajuntament acabi de detallar quina és la seva 

activitat podrien ser classificades en altres grups dels propostats. En cas que es detecti 

o dóni d’alta alguna activitat que, per la quantitat de residus produïts o per les seves 

característiques, es cregui convenient no incloure en la tipologia de “activitats no 

incloses en altres apartats” serà necessari crear una nova tipologia i realitzar un estudi 

o pesatge de quina és la seva producció mitjana de residus per tal d’establir la quota 

corresponent. 

Les tipologies d’hoteleria i residències s’han dividit segons el nombre de llits i els 

centres educatius per nombre d’alumnes. També s’han dividit les discoteques segons 

superfície. Aquesta divisió s’ha realitzat perquè ja es comptava amb aquestes dades a 

l’inici de l’estudi i ja es preveia que hi hauria una major producció de residus en base a 

la mida de l’activitat. 

A continuació es defineixen les diferents tipologies creades en el present estudi:  

HABITATGE-COMERÇ, aquesta tipologia prové de l'ordenança fiscal del Masnou i 

engloba aquelles activitats establertes dins d’un habitatge en què, generalment, el 

propietari i el titular de l'activitat és el mateix.  

De les 30 activitats existents en aquesta tipologia, segons el llistat facilitat per 

l’ajuntament, 20 d'elles han estat tractades com a activitats individuals (i classificades 

segons la seva tipologia) ja que el volum de residus que generen és prou significatiu.   

 

La resta de 10 activitats són les que encara consten a la taula anterior com a 

“habitatge-comerç”. En realitat, es recomana eliminar aquesta tipologia d’activitat ja 

que, en principi, en la seva majoria, es tracta de despatxos professionals (o similar) 

dins d’habitatges particulars que generen una insignificant quantitat de residus. Així, 

haurien de tributar tan sols com a finca urbana. 

 

 

 

ESCOMBRARIES PER TONA  

En el cas d’aquelles activitats que actualment disposen d’un conveni i paguen un preu 

per tona en base a una producció anual acordada amb l’ajuntament, tot i que s’han 

visitat i enquestat, a l’hora de realitzar els càlculs s’han mantingut les tones acordades 

per conveni.  
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En aquest cas hi ha tres activitats al municipi que ja tenen conveni amb l'Ajuntament 

(Caprabo, Club Nàutic i Càmping). En el cas del Cub Nàutic i del Caprabo sembla que les 

tones pactades per conveni són adequades. En el cas del càmping, però, es recomana 

realitzar un estudi detallat sobre el residus que s’hi recullen ja que sembla que la seva 

producció podria ser més elevada que la que consta en l’actual conveni. Veure annex 2 

per a més informació. 

 

MCDONALD’S 

Pel que fa al restaurant de menjar ràpid McDonald's tot i que s’ha classificat com a 

restaurant (de 101 a 200 m2), la seva elevada producció de residus així com les seves 

característiques fa que sigui difícil definir-lo com a tal. En aquest cas, es recomana fer un 

estudi detallat de la seva producció (quantitat i tipologia de residus) i signar un conveni 

per tal de fixar la seva producció anual de tones i pagar en funció d’aquesta (en base al 

preu per tona que marqui la nova ordenança).  

ACADÈMIES,  OFICINES I ENTITATS BANCÀRIA, queden definides pel seu propi nom, 

però diferenciades, en un principi, les unes de les altres, per la seva producció mitjana. 

ACTIVITATS NO INCLOSES EN ALTRES APARTATS, aquesta tipologia és refereix a totes 

aquelles altres activitats, diferents de les establertes o no classificades. La majoria són 

activitats dedicades als serveis, petits productors i magatzems.  

El CENTRE ESPORTIU I LÚDIC SENSE SERVEI DE BAR engloba estudis de dansa, 

gimnasos, centres de ioga o altres centres d’esport o lúdics sense servei de bar. 

El CENTRE ESPORTIU I LÚDIC AMB SERVEI DE BAR engloba aquells establiments del 

municipi que inclouen pistes o instal·lacions esportives i tenen servei de bar. 

Per altra banda, també es diferencien les CLÍNIQUES DENTALS, els CONSULTORIS 

MÈDICS (consultoris mèdics individuals, centres mèdics, etc.), així com la tipologia 

VETERINARI pel servei que ofereixen i la producció de residus. 

El COMERÇ AL DETALL (NO INCLÒS EN ALTRES APARTATS), acull 142 activitats. És la 

tipologia amb més establiments i es refereix a totes aquelles activitats dedicades a la 

venta al detall que no estan incloses en altres tipologies. Per exemple: botigues de 

roba, ferreteries, òptiques, joieries, etc. 
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Els CENTRES DE BELLESA I ESTÈTICA, inclou, centres d’estètica, de massatges i 

perruqueries. Han de  tenir una tipologia particular pel salt en la generació de residus 

anual que fan respecte de la tipologia anterior. 

A la INDÚSTRIA i TALLERS, s’hi troben les activitats dedicades a la transformació dels 

materials ja siguin fusta, ferro, alumini, tèxtil, etc., i activitats dedicades a les 

reparacions de tot tipus. Els TALLERS MECÀNICS conformarien una tipologia 

independent d’aquesta última. 

La tipologia indústria i tallers s’ha dividit en diferents subgrups segons la seva 

superfície: petita indústria i tallers (fins a 500 m2), mitjana indústria i tallers  (de 501 a  

3.000 m2) i gran indústria (més de 3.000 m2). La nomenclatura d’aquesta tipologia 

(“indústria gran”) s’ha mantingut com a l’ordenança fiscal vigent. Com a gran indústria 

s’entén aquella que té una superfície superior als 3.000 m2.  L’única activitat inclosa en 

aquesta tipologia seria la Fàbrica del Vidre (Ramon Clemente). Aquesta activitat s’ha 

inclòs en el còmput de residus produïts per coherència amb l’actual ordenança tot i 

que, en un principi, segons ha comentat el seu responsable a l’entrevista realitzada, 

compta amb gestor privat per a tots els seus residus. Seria recomanable un estudi 

detallat del seu cas i, possiblement, seria recomanable estudiar la possibilitat d’establir 

un conveni amb l’ajuntament per tal de recollir els residus assimilables als municipals i 

que satisfés el preu per tona acordat. 

En cas de donar-se d’alta al padró una activitat de mida gran seria recomanable 

relaitzar un estudi detallat de la seva producció de residus per tal d’establir un 

convenir i pagar un preu per tona ja que segurament la seva producció de residus, per 

les seves característiques, amb tota probabilitat no serà igual a la de la Fàbrica del 

Vidre.  

Les FLORISTERIES es diferencien de la resta de comerços i serveis degut a que tenen 

una producció superior (sobretot de FORM), el que ha fet que se’ls assignés una 

tipologia pròpia. 

FARMÀCIA I GELADERIA, tot i tenir una producció semblant, la tipologia d'activitat és 

massa diferent per fer que apareguin classificades dins la mateixa tipologia. 

VENDA DE PA I PASTISSERIA i VENDA DE PA I PASTISSERIA AMB DEGUSTACIÓ I/O 

OBRADOR; segons les dades obtingudes de producció mitjana anual, com es veurà més 

endavant, aquest tipus de comerç requereixen d'una classificació en grups diferents, ja 

que el fet de tenir degustació i/o obrador augmenta la generació de residus i cal tenir-

ho en compte. 
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Es diferencia l'OBRADOR DE PA INDUSTRIAL de les altres tipologies de forns amb 

obradors, ja que aquesta (només n'hi ha una al poble, Pa Banqué) es dedica a la 

producció de pa en grans quantitats i no a la venda directa al públic. Tot i que, segons 

la classificació de la tipologia a l’ordenança actual, s’esperava una gran generació de 

residus, un cop realitzada l’enquesta s’ha observat que la seva producció és baixa.  

Les GUINGUETES MUNICIPALS, són aquelles concessions municipals que a data d'avui 

no consten al padró de residus (excepte la dels jardins de Lluís Companys). Al ser una 

concessió municipal, a marge de l’activitat de bar que desenvolupen, s'ha creat una 

tipologia específica per aquesta activitat. El mateix s'ha fet per a les GUINGUETES DE 

PLATJA, que tot i l'estacionalitat de l'activitat, la quantitat estimada de residus 

generats és destacable. 

Pel que fa a l'alimentació, en un principi es van crear dues tipologies. Per una banda,  

la de COMERÇ AL DETALL D'ALIMENTACIÓ, on s’hi trobarien aquelles botigues 

d'ultramarins i petits colmados. Per altra banda, hi hauria els SUPERMERCATS, en 

general establiments de major superfície en el que també es venen productes 

d’alimentació i que acostumen a formar part de grans cadenes de distribució 

alimentària.  

Posteriorment, però, tal i com s’ha comentata abans,  per tal de facilitar la classificació 

de les activitats i no donar lloc a equívocs s’ha decidit agrupar els supermercat i els 

comerços al detall d’alimentació en una sola categoria. També s’han dividit per rangs 

de superfície de local a l’hora d’establir la quota de la taxa d’escombraries, per tant, a 

la pràctica ja han quedat diferenciats els petits (comerços al detall d’alimentació) dels 

grans establiments (supermercats).  

Cal tenir en compte que hi ha algun supermercat o comerç al detall d’alimentació que 

no ven productes frescos, per tant, no genera restes orgàniques i en global generaria 

menys residus que la mitjana d’aquesta tipologia. En aquests casos, la quota podria 

tenir el mateix percentatge de reducció que si disposés de gestor propi, tal i com 

s’indica a la nova proposta d’ordenança fiscal. De totes maneres, com es veurà més 

endavant, els establiments sense frescos acostumen a tenir una superfície inferior als 

150 m2 i, per tant, la seva quota no és tan elevada (ja que no s’hi ha comptabilitzat una 

quantitat siginificativa de FORM). 

Les altres tipologies de botigues d'alimentació de productes frescos són les 

CARNISSERIES-XARCUTERIES-VOLATERIES, les PEIXATERIES i les FRUITERIES. Les dues 

primeres s’han unificat en un sòl grup ja que s’ha obtingut una generació similar de 

residus. 
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En una última tipologia pel que fa a alimentació hi ha classificades les activitats que es 

dediquen a l’elaboració i venda de MENJARS PREPARATS. 

Per a les activitats d’oci i restauració, s'han creat diverses tipologies segons la seva 

producció. De menor a major producció són: BAR, FRANKFURT, CAFETERIA o 

establiments similars; BAR-RESTAURANT i RESTAURANT.  

Per altra banda, els BARS MUSICALS son a aquells locals destinats a l'oci nocturn (tot i 

que algun ofereix vermuts al migdia) que actualment tributen com a "bar" però que el 

seu volum de generació és baix comparat amb la mitjana dels bars. Aquesta diferència 

en la producció és deguda als dies i horaris d’obertura dels “bars musicals” que son 

molt inferiors als altres “bars” i a que gran part del vidre que produeixen és retornable. 

Les discoteques s'han dividit en dues tipologies diferents, DISCOTECA FINS A 300 m² i 

DISCOTECA DE MÉS DE 300 m², ja que la producció de l'activitat amb més superfície és 

molt més elevada que les altres. Una altra possibilitat és separar-les pel seu aforament. 

Les tipologies anomenades HOTELERIA i RESIDÈNCIES, fan referència a les activitats 

dedicades a l'allotjament de persones, i s'han separat en funció de les seves places. 

Així apareixen les tipologies de: HOTELERIA FINS A 50 LLITS, HOTELERIA AMB MÉS DE 

50 LLITS, RESIDÈNCIES FINS A 50 LLITS i RESIDÈNCIES AMB MÉS DE 50 PLACES. Aquesta 

separació és deguda a les diferències de producció de residus anual trobades. 

Pel que fa a les activitats d’educació, aquestes es classifiquen en ESCOLA BRESSOL i 

CENTRES D'ENSENYAMENT. Aquesta última tipologia s’ha cregut convenient separar-la 

en dos, en funció del nombre d’alumnes, ja que la generació s’ha vist molt 

diferenciada. Així, els centres d’ensenyament queden classificats en CENTRES 

D’ENSENYAMENT DE FINS A 500 ALUMNES i AMB MÉS DE 500 ALUMNES. Tots ells 

compten amb menjador, per tant, no s’ha cregut convenient crear una nova categoria 

de centres sense menjador (i, en tot cas, si n’hi hagués un sense menjador se li reduïria 

la quota en un percentatge equivalent a l’establert per tenir gestor propi de la FORM). 

La singularitat d'alguna de les activitats presents al municipi, així com la seva producció 

fan que s'estableixi dues tipologies noves: BENZINERA i CINEMA. 
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5. PRODUCCIÓ DE RESIDUS FINAL 
 

 

Després de l’estudi de les activitats econòmiques, resultaria que les activitats 

generarien  304.817,43 kg menys dels inicialment previstos. Aquests quilos es farà la 

suposició que pertanyen als habitatges, de manera que la producció total de residus al 

municipi quedaria de la següent forma: 

 
 

Aquestes dades de producció de residus comercials serien molt similars a les de l’estudi 

de l’Institut Cerdà i l’Agència de residus de Catalunya de 2014 en el que es considera 

que, en termes generals, l'aportació de residus comercials al total dels residus 

municipals és del 36.5%3. 

 

En el cas de les finques urbanes i els amarradors del port, la seva producció estimada 

de residus per càpita a l’any quedaria de la següent manera: 

 Finques urbanes: 522,79 kg/habitatge 

 Amarradors del port: 340,00 kg/amarrador 

 

                                                 
3
Estudi sobre la generació de residus comercials a Catalunya, desembre de 2014, Institut Cerdà, ARC, ECOEMBES, ECOVIDRIO. 

 
 Producció anual (kg)  

  5 fraccions Deixalleria Voluminosos Total % 

Finques urbanes 5.303.766,18 768.610,24 338.940,00 6.411.316,42 61% 

Amarradors del port 333.877,54 -- -- 333.877,54 3% 

Act. econòmiques 3.783.550,14 -- -- 3.783.550,14 36% 

Total 9.421.193,86 768.610,24 338.940,00 10.528.744,10   
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5.1. NIVELL DE SEPARACIÓ ACTUAL 

 

Pel que fa al nivell de separació actual en origen de les activitats econòmiques cal dir 

que els resultats obtinguts a les enquestes realitzades podrien no ser del tot reals ja 

que, en general, els ciutadans afirmen separar més els seus residus del que realment 

ho fan. El coneixement de quins són els residus que actualment s’estan reciclant 

permetrà fer una estimació de quina millora suposaria la implantació de la recollida 

PaP comercial respecte la situació actual (veure apartat 10.3.6 del present estudi).  

 

Així, per tal de fer una estimació de quina és la quantitat de residus que realment 

s’estan separant, actualment, de forma selectiva per part dels comerços s’han fet els 

càlculs següents. 

 

La producció de residus municipals al Masnou l’any 2015 va ser la següent: 

 

Fracció Producció (Kg.) % 

RESTA 7.853.240,00 83,36% 

FORM 720.180,00 7,64% 

PAPER-CARTRÓ 270.103,58 2,87% 

ENVASOS 240.698,71 2,55% 

VIDRE 336.971,57 3,58% 

Total 9.421.193,86 100,00% 

 

 

En el present estudi s’ha estimat que un 40% del total de residus municipals (sense 

tenir en compte la deixalleria ni els voluminosos) correspon als residus comercials 

(3.783.550,14 kg), segons les visites i enquestes realitzades, i un 60% correspon als 

habitatges i amarradors  (5.637.643,72 kg).  

 

D’aquests últims, tenint en compte els percentatges de cada fracció que composen la 

bossa de residus domèstica segons l’estudi Pesa la brossa de l’Agència de Residus de 

Catalunya, els quilos corresponents que es produeixen teòricament als habitatges del 

municipi són els següents: 
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% de cada fracció 
respecte el total de 

residus  
(Font: ARC) 

Producció 
habitatges teòrica 

(kg) 

RESTA 16% 902.023,00 

FORM 44% 2.480.563,24 

PAPER-CARTRÓ 13% 732.893,68 

ENVASOS 14% 789.270,12 

VIDRE 13% 732.893,68 

TOTAL 100% 5.637.643,72 

 

 

Així, en el conjunt del municipi, tenint en compte també les dades de producció de 

residus de cada fracció per part dels comerços (en base a les visites realitzades i 

l’estimació per tipologia), la producció teòrica de residus, si hi hagués una separació 

del 100%, per a cadascuna de les fraccions seria la següent: 

 

 
 HABITATGES   COMERÇOS  TOTAL 

 

Producció 
(kg/any) 

% del total 
de cada 
fracció 

Producció 
(kg/any) 

% del total 
de cada 
fracció 

Producció 
(kg/any) 

RESTA 902.023,00 48% 958.614,26 52% 1.860.637,26 

FORM 2.480.563,24 52% 2.322.781,35 48% 4.803.344,59 

PAPER-CARTRÓ 732.893,68 75% 244.627,48 25% 971.521,16 

ENVASOS 789.270,12 87% 114.920,46 13% 904.190,58 

VIDRE 732.893,68 84% 142.606,59 16% 875.500,27 

 
5.637.643,72 60% 3.783.550,14 40% 9.421.193,86 

 

Així, un 52% de la fracció resta generada al municipi provindria de les activitats 

econòmiques així com el 48% de la FORM. Un 25% del paper-cartró del total municipal 

correspondria als comerços mentre que pel que fa al vidre i els envasos, el percentatge 

generat pels establiments comercials seria del 16% i l’13%, respectivament. 

Si s’apliquen aquests percentatges de generació de cada fracció als quilos produïts 

realment a l’actualitat (2015) al municipi, els residus que, a la pràctica, estarien 

produint els establiments comercials i els habitatges serien els següents (si ambdós 

sectors tinguessin el mateix nivell de participació en la separació de residus): 
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És a dir, si dels 720.180 kg/any de FORM que actualment s’estan recollint al municipi, 

un 48% prové dels establiments comercials, això a equivaldria a 345.686,40 kg. Per la 

seva banda, dels 270.103,58 kg/any de paper-cartró recollits, un 25% (67.525,90 kg) 

provindria dels comerços (i així amb la resta de fraccions). 

Per tant, es pot estimar que el 87% dels residus generats pels comerços en l’actualitat 

es recullen com a fracció resta mentre que un 9% provindria de la FORM, un 2% del 

paper-cartró, un 1% dels envasos i un 1% del vidre. Percentatges molt diferents de la 

composició teòrica de la brossa d’origen comercial. 

La diferència entre les produccions reals de cada fracció i les teòriques és realment 

marcada, tan pels habitatges com per les activitats econòmiques, per tant, hi ha una 

clara manca de separació en origen i la majoria de residus s’estan recollint del 

contenidor de la fracció resta. 

 
 
  

 
 HABITATGES   COMERÇOS  TOTAL 

 

Producció 
(kg/any) 

% 
Producció 
(kg/any) 

% 
Producció (kg) 

RESTA 4.568.108,44 80% 3.285.131,56 87% 7.853.240,00 

FORM 374.493,60 7% 345.686,40 9% 720.180,00 

PAPER-CARTRÓ 202.577,69 4% 67.525,90 2% 270.103,58 

ENVASOS 209.407,88 4% 31.290,83 1% 240.698,71 

VIDRE 283.056,12 5% 53.915,45 1% 336.971,57 

 

5.637.643,72 100% 3.783.550,14 100% 9.421.193,86 
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Per últim, el nivell de separació actual en origen o reciclatge de les diferents fraccions 

dels residus per part de les activitat econòmiques es pot estimar que seria la següent: 

 COMERÇOS 

 
 PRODUCCIÓ TEÒRICA 

(kg)  
 PRODUCCIÓ 

REAL (kg)  
 NIVELL DE RECICLATGE 

(%)  
 RESTA 958.614,26 3.285.131,56 - 

FORM 2.322.781,35 345.686,40 15% 

PAPER-CARTRÓ 244.627,48 67.525,90 28% 

ENVASOS 114.920,46 31.290,83 27% 

VIDRE 142.606,59 53.915,45 38% 

 
3.783.550,14 3.783.550,14 

 

 

Així, actualment els establiments comercials estarien reciclant el 15% de la FORM 

generada, el 28% del cartró, el 27% dels envasos i el 38% del vidre (i aquests nivells de 

separació serien iguals per als residus provinents dels habitatges). 

Aquests percentatges són clarament diferents als obtinguts a les enquestes realitzades 

als establiments, segons les quals el percentatge de separació, com s’ha comentat 

anteriorment, en general és molt major.  

L‘estimació de quina és l’actual separació de residus permetrà fer una valoració de 

quin increment de la selectiva es podria arribar a aconseguir amb la implantació de la 

recollida comercial segregada que, en certa mesura, fomenta la participació de les 

activitats econòmiques en la separació en origen.  
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6. ESTUDI DE COSTOS 
 

Per tal de conèixer quin és el cost total de la gestió dels residus al municipi, s’han 

analitzat quines són les despeses derivades de la gestió dels residus municipals, tenint 

en compte l’actual contracte de recollida de residus i la generació de residus, així com 

quins són els ingressos obtinguts pel reciclatge i la venda de materials. 

 
 

6.1. DESPESES 
 

A partir de les dades proporcionades per l'Ajuntament del Masnou i de les reunions 

realitzades amb els responsables de rendes, medi ambient així com de serveis i 

manteniment, les despeses que s'imputen als costos del servei de recollida i 

tractament dels residus municipals es poden diferenciar en quatre grans blocs: 

 

6.1.1. Despesa dels recursos municipals destinats a aquest servei 

6.1.2. Despesa de la recollida de residus 

 6.1.3. Despesa del tractament dels residus 

6.1.4. Despeses provinents d'altres serveis  

 

Concepte Despesa 

Recursos municipals 443.224,96 € 

Recollida de residus         790.492,95 €  

Tractament de residus 536.165,97 € 

Altres serveis         134.740,40 €  

Total 1.904.624,28 € 

 
 
 
 
La suma total de les despeses anteriors, i per tant del total dels costos aplicables al 

servei de recollida i tractament de residus municipals, és de 1.904.624,28 €. 
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6.1.1 DESPESA DELS RECURSOS MUNICIPALS 

 
La següent taula explica, a mode de resum, les despeses en recursos municipals 

destinats a la gestió de residus i de la taxa d’escombraries, tant de la despesa corrent 

com aquells costos indirectes com amortitzacions destinades a tal efecte. 

 
 

Despesa de béns i serveis   166.637,02 € 

Gestió residus (Deixalleria Mancomunada) 166.637,02 € 
 

   Despeses centre auxiliar Manteniment   88.760,03 € 

Personal dept. administratiu (15%) 37.437,22 € 
 Brigada (5%) 23.605,76 € 
 Control de qualitat 18.581,49 € 
 Despeses generals departament (15%) 9.135,56 € 
 

   Despeses centre auxiliar Medi Ambient   17.161,57 € 

Personal Medi Ambient (15% tec i 30% adm) 17.161,57 € 
   
 Despeses centre auxiliar Rendes   37.678,02 € 

Personal administratiu (9% resp i 100% adm) 37.678,02 € 
 

   Despeses centre auxiliar Recaptació/Tresoreria         25.159,13 €  

Personal administratiu 11.119,13 € 
 Despeses ORGT 14.040,00 €   

TOTAL DESPESA CORRENT   335.395,77 € 

   
Altres despeses indirectes + estructura (5%)4   83.102,73 € 

   Amortitzacions imputades al servei (contenidors)          24.726,46    

   TOTAL DESPESA RECURSOS MUNICIPALS    443.224,96 € 
Font: Ajuntament del Masnou 

 
Si a les despeses de recursos municipals se li resta la part corresponent a la deixalleria, 

aquestes quedarien en un total de 276.587, 94 €. 

 

                                                 
4
Aquest 5% és del total de la despesa corrent i de la recollida i el tractament de residus. 
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6.1.2 DESPESA DE LA RECOLLIDA DE RESIDUS 

 
Pel que fa a la despesa de la recollida, s’ha sumat els costos del servei de recollida de 

les diferents fraccions així com el servei de rentat de contenidors (segons la oferta 

econòmica del concessionari, CLD), fent un total de 790.492,95 €. 

 
 
 
 

RECOLLIDA DE RESIDUS Total amb repercussions 

Recollida resta    307.374,85 €  

Recollida orgànica      91.386,93 €  

Recollida paper i cartró      69.024,91 €  

Recollida envasos      72.496,97 €  

Recollida vidre      31.665,27 €  

Recollida voluminosos      53.635,48 €  

Recollida Mercat setmanal        5.107,05 €  

Recollida de piles        2.553,52 €  

Rentat int. contenidors superfície      37.582,29 €  

Rentat int. Contenidors soterrats        6.251,25 €  

Rentat exterior de contenidors      26.914,04 €  

Amort. noves inversions i assegurances      86.500,39 €  

TOTAL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS    790.492,95 €  

Font: Ajuntament del Masnou 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 80 

 

 

 

6.1.3 DESPESA DEL TRACTAMENT DE RESIDUS 

 
Pel que fa a les dades de les despeses de tractament s'han utilitzat les proporcionades 

per l'Ajuntament per a l'any 2015.  

 

En total, els costos de tractament (fracció resta, FORM i voluminosos) ascendeixen a 

536.165,97 €. 

 
 

  RESTA FORM VOLUMINOSOS 

  
Producció 

(kg) Import 
Producció 

(kg) Import 
Producció 

(kg) Import 

Gener 630.000 39.235,07 € 57.890 3.371,67 € 20.180 1.006,40 € 

Febrer 539.020 36.271,39 € 49.440 2.874,97 € 17.460 870,73 € 

Març 623.780 38.852,64 € 56.760 3.354,20 € 28.260 1.302,46 € 

Abril 642.580 39.326,15 € 57.280 3.384,91 € 31.860 1.572,70 € 

Maig 693.760 40.968,65 € 65.540 3.873,06 € 31.040 1.533,24 € 

Juny 692.860 40.939,75 € 64.120 3.946,95 € 35.860 1.770,15 € 

Juliol 761.460 43.140,44 € 70.060 4.312,47 € 40.380 1.993,26 € 

Agost 686.540 40.737,04 € 60.600 3.832,29 € 34.920 1.723,76 € 

Setembre 635.080 39.086,17 € 59.380 3.490,57 € 29.660 1.464,11 € 

Octubre 686.640 38.879,58 € 60.780 3.572,60 € 34.560 1.706,00 € 

Novembre 620.720 38.625,53 € 58.520 3.591,05 € 30.280 1.494,72 € 

Desembre 640.800 39.809,35 € 59.720 3.664,63 € 4.480 221,15 € 

   
  

  
Total 7.853.240 475.871,76 € 720.090 43.635,54 € 338.940 16.658,67 € 

       
IMPORT TOTAL 

     
536.165,97 € 

Font: Ajuntament del Masnou 
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6.1.4 DESPESES PROVINENTS D'ALTRES SERVEIS 

 
Per últim, hi ha una sèrie de serveis municipals que també s’han d’incloure dins de la 

recollida de residus: 

 

 Servei de platja: buidatge i recollida de les papereres de la platja  

 Servei de repàs. Una part d’aquest servei correspon a la recollida 

d’escombraries que queden a la vora dels contenidors a causa dels 

desbordaments o de l’ús inadequat d’aquests. 

 Empresa de control. Part del servei correspon al seguiment del servei de 

recollida de residus. 

 

Així, s’ha imputat el 50% (en el cas del servei de repàs i de l’empresa de control) o la 

totalitat (en el cas del servei de recollida de residus a la platja) del cost d’aquests 

serveis a la gestió dels residus municipals, fent un total de 134.740,40 €.    

 

 

 

 

Font: Ajuntament del Masnou 

  

 Cost total Imputat 

Empresa de control (50%) 29.766,00 € 14.883,00 € 

Servei de platja CLD  64.988,54 € 64.988,54 € 

Buidatge 17.805,08 €   

Recollida papereres 47.183,46 €   

Servei de repàs (50%) 109.737,71 € 54.868,86 € 

TOTAL   134.740,40 € 
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6.2 INGRESSOS 
 

 
Per altra banda,  la gestió de residus també inclou una sèrie d’ingressos, els quals es 

poden resumir en el següents punts: 

6.2.1. El retorn del Cànon 

6.2.2. Venda de Paper-Cartró 

6.2.3. Convenis amb els sistemes integrats de gestió 

Concepte  Ingressos   

Retorn cànon 34.769,74 € 

Ecoembes Envasos 130.800,09 € 

Ecoembes Paper-Cartró 15.978,04 € 

Ecoembes valorització energètica 8.799,07 € 

Venda Paper-Cartró 20.700,91 € 

Ecovidrio 18.335,13 € 

Total 229.382,98 € 

 

6.2.1 EL RETORN DEL CÀNON 

 

El Cànon aplicat als residus municipals s’utilitza per finançar les infraestructures de 

gestió dels residus municipals. S’imputa a la factura del tractament de la fracció resta i 

se’n pot recuperar una part en funció de la gestió dels residus municipals.  

“El cànon i el retorn del cànon de residus municipals ha estat un instrument econòmic 

que s’ha mostrat molt eficient en la millora de la gestió dels residus municipals, ja que 

la seva adequació a la jerarquia de gestió de residus, afavoreix la prevenció i la 

valorització material dels residus i desincentiva les opcions ambientals menys 

adequades.” 

Per l’any 2015, el retorn del cànon va ser de 34.769,74 €. 

Per a l’any 2016, amb les millores que s’han realitzat amb l’augment de les àrees de 

contenidors, es preveu una millora en els resultats de recollida d’aquesta fracció. Tot i 

així, a efectes del present estudi s’ha optat per tenir en compte el retorn del cànon de 

l’any 2015, com a opció més desfavorable però també més segura, per tal de no fer 

supòsits sense una clara justificació. 
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6.2.2 VENDA DE PAPER-CARTRÓ 

 

L’any 2015, es van recollir 270.103,58 kg de paper-cartró al municipi del Masnou. 

La següent taula mostra les quantitats recollides mensualment i el seu preu de mercat 

del moment: 

  kg Tm 
Preu per 

tona Ingressos 

Gener  24.443,65 24,44365 61,00 € 1.491,06 € 

Febrer 17.621,45 17,62145 61,00 € 1.074,91 € 

Març  20.111,78 20,11178 65,00 € 1.307,27 € 

Abril 19.778,20 19,7782 75,00 € 1.483,37 € 

Maig 22.313,25 22,31325 90,00 € 2.008,19 € 

Juny  23.826,66 23,82666 91,00 € 2.168,23 € 

Juliol 24.373,25 24,37325 90,00 € 2.193,59 € 

Agost 23.715,42 23,71542 90,00 € 2.134,39 € 

Setembre 24.513,46 24,51346 78,00 € 1.912,05 € 

Octubre 25.508,78 25,50878 71,00 € 1.811,12 € 

Novembre 19.196,56 19,19656 71,00 € 1.362,96 € 

Desembre 24.701,12 24,70112 71,00 € 1.753,78 € 

TOTAL 270.103,58     20.700,91 € 
Font: Dades de recollida Ajuntament del Masnou; Preus del paper-cartró 2015, ASPAPEL 2016 

 

Així, pel que fa a la venda de paper-cartró, es poden preveure, en base a les dades de 

l’any 2015, uns ingressos de 20.700,91 €. 

 

6.2.3 CONVENIS AMB ELS SISTEMES INTEGRATS DE GESTIÓ 

 

Les empreses dels sistemes integrats de gestió (SIG) pel que fa a la recollida selectiva 

dels residus municipals són, pels envasos i paper-cartró, ECOEMBES (Ecoembalajes 

España SA), i pel vidre, ECOVIDRIO. 

Aquestes empreses, mitjançant un conveni amb l'Agència de Residus de Catalunya i 

l'ens local, preveuen retornar a l'ajuntament les despeses per recollida, transport, 

triatge, etc., d’aquestes fraccions dels residus, en funció de determinats paràmetres 
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establerts al conveni. El finançament d’aquest retorn prové de les empreses que posen 

al mercat els envasos ja que són aquestes, com a productores, les que han d'assumir-

ne els costos. 

Recentment, l’Ajuntament del Masnou ha signat els convenis corresponents amb 

Ecovidrio i Ecoembes i, a partir d’aquests, s’ha realitzat un càlcul estimatiu de quin serà 

el possible retorn per a aquest any 2016. No es disposa de les dades sobre l’import que 

en anys anteriors s’han retornat pel reciclatge d’aquestes fraccions ja que fins l’any 

2015 el Consell Comarcal del Maresme era l’encarregat de la recollida selectiva 

d’aquestes fraccions i, per tant, qui rebia aquests ingressos. 

 

 

ECOVIDRIO 

Per tal de calcular el retorn estimat d’Ecovidrio s’ha tingut en compte el nombre 

d'habitants del municipi (22.923), el percentatge de territori urbà (en el cas del 

Masnou, el 100%), els quilos de vidre recollits (336.972 kg per a l'any 2015 ) i la 

distància a planta que en el cas del Masnou és d’entre 0 i 50 Km5. 

 

Així, el total a percebre serà d’uns 18.335,13 €6. 

 

 

ECOEMBES 

Pel que fa al conveni d’Ecoembes, s’ha estimat que l’import total a percebre serà d’uns 

15.978,04 € pel paper-cartró i de 130.800,09 € pel que fa als envasos7. Pel que fa a la 

valorització energètica, els ingressos sumarien 8.799,07 €. 

  

                                                 
5
 Dades facilitades per l’Ajuntament del Masnou. 

6 En base a la quantitat de vidre recollida l'any 2015. 
7
 Imports facilitats per l’Ajuntament del Masnou. Com a base per als càlculs s’han tingut en compte les 

dades de recollida dels mesos d’abril i maig de 2016 i uns impropis del 25%. 
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6.3 TOTAL COSTOS 
 

Per tant, restant els ingressos previstos del total de despeses, s’obté el total del cost 

de la gestió de residus al Masnou, 1.675.241,30 €. 

 
 
 

Despeses                1.904.624,28 € 

Ingressos 229.382,98 € 

Total (Despeses – Ingressos) 1.675.241,30 € 
 
 

 
Aquest import és el que s’hauria de cobrir amb la totalitat dels rebuts emesos de la 

taxa d’escombraries del municipi. 
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7. PROPOSTA DE NOVA TAXA 

Per tal d’actualitzar l’actual Ordenança Fiscal reguladora de la taxa d’escombraries del 

municipi del Masnou i els corresponents imports de les quotes tributàries dels 

habitatges, els amarradors i les activitats econòmiques, s’ha realitzat un nou càlcul de la 

taxa en base a l’estudi d’ingressos i despeses anteriorment explicat i a l’anàlisi del teixit 

comercial. Aquest anàlisi ha permès fer una estimació de la producció mitjana de cada 

tipologia d’activitat econòmica per tal d’adaptar la quota de la taxa de forma 

proporcional a la seva generació de residus, fent que la taxa sigui més equilibrada entre 

els diferents sectors. 

Tot i així, la quantitat de residus produïts per les activitats no ha de ser l’únic factor a 

tenir en compte a l’hora d’establir la quota tributària final sinó que aquesta dependrà de 

l’existència o no de servei porta a porta, de la capacitat de cada activitat per assumir 

aquella quota, dels beneficis ambientals o socials de l’activitat, etc. També es podria 

tenir en compte la tipologia de residus produïts (la fracció resta és la que té un major 

cost de tractament) però com que actualment la major part del dels residus municipals 

es recullen com a fracció resta i, a més a més, és difícil determinar el nivell de separació 

de cada establiment, no es creu convenient aplicar aquest criteri a l’hora de determinar 

la quota en aquests moments. 

 

7.1.  TAXA ACTUAL 

 

Actualment, la taxa aplicada a les diferent tipologies de generadors de residus, segons 

l’ordenança fiscal vigent al Masnou, és la següent: 

 

 Discoteques i indústries grans .............................................................  1.277,70 €  

 Hotels, restaurants, bar-restaurants, pensions, residències i forns .......  994,00 €  

 Bars, cafeteries, xarcuteries i frankfurts ................................................. 706,00 €  

 Supermercats, gelateries, venda de pa i pastisseria amb degustació ..... 562,00 €  

 Carnisseries, botigues, cansaladeries, polleries, peixateries, fruiteries i tendes de 

verdures, bodegues, pastisseries i forns (solament venda) .................... 251,00 €  

 Activitats no incloses en els altres apartats ............................................ 205,85 €  

 Habitatges ............................................................................................... 134,20 €  

 Habitatge-comerç, no inclòs en altres apartats ...................................... 303,85 €  

 Per amarrador ........................................................................................... 93,30 €  

 Preu per Tm. ........................................................................................... 154,15 € 
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7.2. CÀLCUL NOVA TAXA 
 

Per tal de calcular la nova taxa, s’han tingut en compte l’estudi de despeses i ingressos 

anterior així com la quantitat de residus generats a l’any per cada sector. 

La taxa serà la mateixa per a cadascuna de les finques urbanes i per a cadascun dels 

amarradors del port, mentre que cada activitat econòmica tindrà una taxa diferent en 

funció de la seva tipologia i, per tant, en funció de la seva producció de residus. 

Per tal de determinar la taxa total, s’han definit una part fixa i una part variable. La 

part fixa de la taxa, correspon a les despeses en recursos municipals i les despeses 

derivades d’altres serveis. Aquesta quantitat serà igual per a totes les unitats 

generadores (habitatges, amarradors i activitats) ja que el cost s’imputa de la mateixa 

manera a cada una independentment de la seva producció. Per altra banda, la part 

variable correspon als costos de la recollida i el tractament de les diferents fraccions i 

serà diferent en cada cas ja que el seu cost depèn de la producció de residus. A tots els 

habitatges se’ls aplicarà la mateixa part variable ja que s’estima la mateixa producció i 

el mateix passarà amb els amarradors del port. Per contra, a les activitats econòmiques 

se’ls aplicarà una part variable diferent en funció de la seva producció (definida per la 

tipologia en la que s’incloguin). 

 
També s’ha creat una part de la taxa anomenada “voluminosos”, corresponent al cost 

de la recollida i el tractament dels voluminosos. Aquesta s’ha imputat només a les 

finques urbanes, preveient que els amarradors del port no en llencen de forma 

significativa i que les activitats econòmiques tampoc utilitzen el servei de recollida de 

l’ajuntament sinó que han d’anar a la deixalleria o contractar una recollida privada per 

llençar aquest tipus de residus. 

 
Per últim, s’ha inclòs una part corresponent a la deixalleria que també s’ha imputat 
només a les finques urbanes ja que aquestes són les principals usuàries de la 
instal·lació. 
 
Així, la taxa inclouria els següents elements: 

 
 Part fixa (despeses recursos municipals i provinents d’altres serveis) 

 Part variable (cost recollida i tractament residus, excepte voluminosos i deixalleria) 

 Part voluminosos (cost recollida i tractament voluminosos, finques urbanes) 

 Part deixalleria (cost de la instal·lació, finques urbanes) 
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7.2.1 PART FIXA 

 
Pel que fa a la part fixa, s’hi han sumat les despeses corresponents als recursos 

municipals (recursos humans, despeses generals, etc.), 276.587,94 €, i a les despeses 

provinents d’altres serveis (servei de repàs de contenidors, recollida de residus a la 

platja i empresa de control),  134.740,40 €,  fent un total de 411.328,34 €. 

 

Aquest import dividit entre el total d’11.953 unitats generadores de residus de 

municipi (nombre finques urbanes + nombre d’amarradors + nombre d’activitats 

econòmiques) resulta en un total de 34,41 € que correspondria a la part fixa de la taxa. 

 

PART FIXA 
DESPESES RECURSOS 
MUNICIPALS I ALTRES 

SERVEIS 

          
411.328,34 €  

 
11,953 u. 

 
34,41 € 

 

 

7.2.2 PART VARIABLE 

 
Per altra banda, per establir la part variable de la taxa, aquella que depèn dels 

quilograms produïts, s’han tingut en compte aquells costos que depenen de la 

producció (recollida i tractament), excepte la relativa a voluminosos i deixalleria, als 

quals s’hi han restat els ingressos obtinguts (retorn del cànon, convenis Ecoembes, 

Ecovidrio...), els quals també depenen de la producció de residus. 

 
 
 

PART VARIABLE COST RECOLLIDA           736.857,48 €      

Depèn dels kg produïts COST TRACTAMENT   519.507,30 € 
 

  

  
 

      1.256.364,78 €  
 

  

  
   

  

  INGRESSOS 229.382,98 € 
 

  

  
  

Kg €/Kg 

  TOTAL DESPESA 1.026.981,80 €  9.421.193,86 0,11 

 
Així, dividint la despesa municipal en recollida i tractament de residus (excepte 

voluminosos i deixalleria) entre la producció total de residus municipals, s’obté la part 

variable de la taxa, 0,11 €/kg. A més quilos de residus produïts, més alt serà l’import 

de la part variable de la taxa. 

 

A les finques urbanes, que generen 522,79 kg (sense comptar voluminosos ni 

deixalleria), els correspondrà una part variable de la taxa de 57,51 €. 
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Pel que fa als amarradors del port esportiu, pels quals s‘ha estimat una producció 

anual de 340,00 kg, la part variable de la taxa serà de 37,40 €. 

 

Per a les activitat econòmiques no es pot determinar un únic valor d’aquesta part de la 

taxa sinó que aquesta dependrà de la seva producció de residus anual. Així, per a cada 

tipologia d’activitat s’establirà la part variable de la taxa, en funció de la seva 

producció mitjana de residus. 

 

 

7.2.3 PART VOLUMINOSOS 

 
Com s’ha comentat anteriorment, aquesta part només s’imputarà a les finques 

urbanes ja que s’ha estimat que són elles les que principalment llencen aquest tipus de 

residus (i no els amarradors o les activitats econòmiques).   

 

Si tenim en compte només aquelles despeses derivades de la gestió de voluminosos, 

els costos de recollida i tractament d’aquesta fracció són els que es mostren a 

continuació: 

 

VOLUMINOSOS   

Cost recollida        53.635,48 €  

Cost tractament        16.658,67 €  

Total        70.294,15 €  
 

 

Així, la gestió dels voluminosos comportaria un cost de 70.294,15€ (sense tenir en 

compte altres costos derivats de personal, manteniment, etc.). Per tal de determinar 

l’import de la part de voluminosos a imputar a cada finca urbana, s’ha dividit la 

despesa municipal en voluminosos entre el número total de finques urbanes (10.145). 

Per tant, la part de la taxa corresponent a voluminosos és de 6,93 €. 

 
 

PART VOLUMINOSOS 
 
COST RECOLL. I TRACT. VOLUM. 

            
70.294,15 €   10.145 u.  

                    
6,93 € 
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7.2.4 PART DEIXALLERIA 

 
Pel que fa a la part corresponent a la deixalleria, aquesta també s’imputarà només a 

les finques urbanes ja que són aquestes les principals usuàries de la instal·lació. El cost 

anual de manteniment de la instal·lació és de 166.637,02 €, que repartits entre les 

10.145 finques urbanes fan un total de 16,43 €. 

 

PART DEIXALLERIA 
 
COST INSTAL·LACIÓ           166.637,02 €   10.145 u.  

                    
16,43 € 

  
      

 
 
 

7.2.5 TOTAL 

 
D’aquesta manera, l’import total de la taxa per a cadascun dels sectors quedaria 

definit de la següent manera:  

 
 

 
Part fixa 

Part 
voluminosos 

Part 
deixalleria 

Part  
variable Total Taxa 

Finques urbanes 
                     

34,41 €  
                       

6,93 €  
                    

16,43 €  
                      

57,51 €  115,28 € 

Amarradors 
                     

34,41 €      
                      

37,40 €  
                                    

71,81 €  

Activitats 
econòmiques 

                     
34,41 €      

En funció de la 
producció de 

residus 

Diferent per a 
cada tipologia 

d’activitat 

 

Així, la taxa de les finques urbanes s’estima que hauria de ser de 115,28 € mentre que 

la dels amarradors del port esportiu seria de 71,81 €. Com s’ha comentat 

anteriorment, la taxa per a activitats econòmiques serà la suma de la part fixa (34,41 €) 

més la part variable (0,11 €/kg). 

 

En un futur, seria recomanable, també, establir una taxa diferenciada per a habitatges, 

segons la seva superfície, el nombre de residents i/o la seva tipologia (unifamiliar, amb 

o sense jardí, etc.). 

 

Per altra banda, també es recomana incloure una quota tributària per a solars sense 

edificar i locals tancats ja que també són, potencialment, generadors de residus. Una 

opció seria que paguessin, com a mínim, la part fixa de la taxa. 
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7.3. TAXA D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

 

Si el càlcul de la taxa descrit anteriorment s’aplica a cadascuna de les tipologies, 

segons la seva producció mitjana de residus anual, s’obtenen els imports de la taula de 

la pàgina següent. 

 

S’aprecia, comparant amb les quotes tributàries actuals, que hi ha diferències 

importants pel que fa a la quota aplicada a algunes activitats. Segons l’ordenança 

actual, activitats poc generadores, suporten un cost més elevat del servei que d’altres 

que, per contra, amb una aportació de residus molt més significativa, paguen menys. 

 

Els imports de la taula següent només són una estimació de l’import de les quotes 

tributàries de les activitats econòmiques en base a la seva producció de residus, 

segons les enquestes realitzades a les pròpies activitats econòmiques. Aquestes 

estimacions poden servir de base o guia a l’Ajuntament per a fixar la quota tributària 

final. La quota que finalment es decideixi fixar per a cadascuna d’elles a l’ordenança 

fiscal pot tenir en compte altres factors.  

 

A l’hora d’establir les quotes tributàries finals a la nova ordenança fiscal, es recomana 

fixar unes quotes tributàries que tinguin en compte els presents càlculs (és a dir la 

producció de residus de l’activitat) però també altres factors, entre d’altres: la 

capacitat econòmica de l’activitat de suportar la quota, la temporalitat de l’activitat o  

el servei que se li ofereix des de l’ajuntament (existència o no de recollida porta a 

porta). També es poden incloure beneficis fiscals per a les activitats econòmiques amb 

un valor ambiental o social. A títol d’exemple, podrien tenir dret a beneficis fiscals les 

escoles bressol i els centres d’ensenyament que fomentin la sensibilització ambiental. 

 

En cas que hi hagi un increment significatiu de la quota es recomana aplicar aquest 

augment en diferents fases al llarg dels anys i comunicar-ho amb prou antelació als 

establiments per tal que s’hi puguin adaptar i es puguin realitzar els pesatges i els 

convenis que calgui, en cas necessari. 

 

A la següent taula es mostra, per a cada tipologia d’activitat, la taxa segons 

l’ordenança fiscal actual, la taxa teòrica segons el present estudi així com la diferència 

que suposa:  
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NÚM. TAXA ACTUAL TAXA TEÒRICA Diferència

ACADÈMIA 18 205,85 € 53,85 € -152,00 €

ENTITAT BANCÀRIA 11 205,85 € 79,28 € -126,57 €

OFICINA 120 205,85 € 100,33 € -105,52 €

CLÍNICA DENTAL 13 205,85 € 57,30 € -148,55 €

CONSULTORI MÈDIC 17 205,85 € 92,95 € -112,90 €

VETERINARI 4 205,85 € 128,10 € -77,75 €

CENTRE DE BELLESA I ESTÈTICA 56 205,85 € 111,60 € -94,25 €

COMERÇ AL DETALL (NO INCLÒS EN ALTRES APARTATS)    Fins a 50 m
2

58 251,00 € 83,71 € -167,29 €

COMERÇ AL DETALL (NO INCLÒS EN ALTRES APARTATS)    de 51 a 100 m2 57 251,00 € 92,57 € -158,43 €

COMERÇ AL DETALL (NO INCLÒS EN ALTRES APARTATS)    de 101 a 500 m2 25 251,00 € 144,31 € -106,69 €

COMERÇ AL DETALL (NO INCLÒS EN ALTRES APARTATS)    Més de 500 m
2

2 251,00 € 594,40 € 343,40 €

FLORISTERIA 6 251,00 € 222,56 € -28,44 €

FARMÀCIA 8 251,00 € 277,70 € 26,70 €

1.E BENZINERA 3 205,85 € 587,15 € 381,30 €

VENDA DE PA I PASTISSERIA 10 251,00 € 374,65 € 123,65 €

VENDA DE PA I PASTISSERIA AMB DEGUSTACIÓ I/O OBRADOR 10 562,00 € 495,38 € -66,62 €

SUPERMERCAT, COMERÇ AL DETALL D'ALIMENTACIÓ          Fins a 50 m
2

9 251,00 € 272,76 € 21,76 €

SUPERMERCAT, COMERÇ AL DETALL D'ALIMENTACIÓ          de 51 a 150 m2 9 251,00 € 563,86 € 312,86 €

SUPERMERCAT, COMERÇ AL DETALL D'ALIMENTACIÓ          de 151 a 500 m2 7 562,00 € 2.654,58 € 2.092,58 €

SUPERMERCAT, COMERÇ AL DETALL D'ALIMENTACIÓ          Més de 500 m2 3 562,00 € 5.661,75 € 5.099,75 €

GELADERIA 2 562,00 € 280,54 € -281,46 €

OBRADOR DE PA INDUSTRIAL 1 994,00 € 142,59 € -851,41 €

MENJARS PREPARATS 13 251,00 € 756,96 € 505,96 €

PEIXATERIA, CARNISSERIA-XARCUTERIA-VOLATERIA     Fins a 50 m2 20 251,00 € 1.034,72 € 783,72 €

PEIXATERIA, CARNISSERIA-XARCUTERIA-VOLATERIA     Més de 50 m2 7 251,00 € 1.298,24 € 1.047,24 €

FRUITERIA                                                                        Fins a 50 m
2

6 251,00 € 1.471,05 € 1.220,05 €

FRUITERIA                                                                        Més de 50 m2 8 251,00 € 2.340,07 € 2.089,07 €

GRUP 3. OCI I RESTAURACIÓ

CENTRE ESPORTIU I LÚDIC SENSE BAR (Gimnasos, estudis de dansa, ioga,…) 12 205,85 € 84,21 € -121,64 €

CENTRE ESPORTIU I LÚDIC AMB BAR 3 205,85 € 599,67 € 393,82 €

BAR MUSICAL 8 994,00 € 138,09 € -855,91 €

DISCOTECA                Fins a 300 m
2

5 1.277,70 € 230,23 € -1.047,47 €

DISCOTECA                Més de 300 m2 1 1.277,70 € 771,49 € -506,21 €

BAR, FRANKURT, CAFETERIA        Fins a 100 m
2

32 706,00 € 658,23 € -47,77 €

BAR, FRANKURT, CAFETERIA        Més de 100 m
2

7 706,00 € 1.167,94 € 461,94 €

3.D CINEMA 1 994,00 € 242,62 € -751,38 €

BAR-RESTAURANT      Fins a 100 m2 13 994,00 € 1.423,37 € 429,37 €

BAR-RESTAURANT      Més de 100 m
2

7 994,00 € 2.223,35 € 1.229,35 €

RESTAURANT              Fins a 100 m2 11 994,00 € 1.813,44 € 819,44 €

RESTAURANT              de 101 a 200 m2 16 994,00 € 2.398,77 € 1.404,77 €

RESTAURANT              Més de 200 m2 8 994,00 € 3.011,44 € 2.017,44 €

TIPOLOGIES D'ACTIVITATS

GRUP 1. OFICINES, SERVEIS I COMERÇOS

3.E

1.A

1.B

1.C

GRUP 2. ALIMENTACIÓ

2.A

2.B

2.C

2.D

3.A

3.B

3.C
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4.A GUINGUETA MUNICIPAL 4 0,00 € 441,79 € 441,79 €

4.B GUINGUETA PLATJA 6 0,00 € 1.204,41 € 1.204,41 €

HOTELERIA                   Fins a 50 llits 2 994,00 € 985,40 € -8,60 €

HOTELERIA                   Més de 50 llits 1 994,00 € 7.778,54 € 6.784,54 €

RESIDÈNCIA                  Fins a 50 llits 5 994,00 € 4.596,22 € 3.602,22 €

RESIDÈNCIA                  Més de 50 llits 2 994,00 € 10.514,31 € 9.520,31 €

6.A ESCOLA BRESSOL 3 205,85 € 1.141,06 € 935,21 €

CENTRE D'ENSENYAMENT                         Fins a 500 alumnes 2 205,85 € 1.594,98 € 1.389,13 €

CENTRE D'ENSENYAMENT                         Més de 500 alumnes 1 205,85 € 4.378,02 € 4.172,17 €

7.A ACTIVITATS NO INCLOSES EN ALTRES APARTATS                                       79 205,85 € 65,29 € -140,56 €

TALLER MECÀNIC 15 205,85 € 88,11 € -117,74 €

PETITA INDÚSTRIA I TALLERS       Fins a 500 m
2

58 205,85 € 120,75 € -85,10 €

8.B MITJANA INDÚSTRIA I TALLERS    De 501 a  3.000 m
2

7 205,85 € 205,85 € 0,00 €

8.C GRAN INDÚSTRIA*                          Més de 3.000 m2          1 1.277,70 € 9.284,39 € 8.006,69 €

ESCOMBRARIES PER TONA 3 154,15€/Tm 110€/Tm -44,15 €/Tm

AMARRADORS DEL PORT ESPORTIU 982 93,30 € 71,81 € -21,49 €

SOLARS I LOCALS BUITS ?? 0,00 € 34,41 € + 34,41 €

6.B

GRUP 4. GUINGUETES

GRUP 5. HOTELERIA I RESIDÈNCIES

5.A

5.B

GRUP 6. EDUCACIÓ 

GRUP 10. AMARRADORS

GRUP 11. SOLARS I LOCALS BUITS

GRUP 7. ALTRES

GRUP 8. INDÚSTRIES I TALLERS

8.A

GRUP 9. PREU PER TONA

 

*La quota fixada en el present informe per a la gran indústria és la que li correspondria 

a la Fàbrica del Vidre, en base a la seva producció estimada de residus. És l’única gran 

indústria que hi ha actualment al municipi (de les que tributen), per tant, en aquest cas 

no s’ha pogut fer cap mitjana de producció de residus amb altres indústries similars. 

Així, aquest resultat no és extrapolable a altres indústries de més de 3.000 m2 ja que 

les seves característiques i la seva producció de residus seran, molt probablement, 

diferents. En el cas de la Fàbrica del vidre es recomana l’establiment, si s’escau, d’un 

conveni per acabar d’acordar quines fraccions es podrien recollir mitjançant el servei 

municipal i quines mitjançant el gestor privat que actualment tenen.  

 

Per a la resta de grans indústries, en cas que es dóni d’alta alguna activitat a la que li 

correspondria aquesta tipologia s’hauria de realitzar un estudi o pesatge detallat per 

tal de determinar exactament quina quota li pertocaria i si convé o no establir un 

conveni per tona o si opten per gestionar-ho de forma independent al circuit 

municipal. 
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Pel que fa a la tipologia habitatge-comerç, com s’ha comentat anteriorment, s’ha optat 

per eliminar-la ja que en general són despatxos o petites consultes a domicilis 

particulars. Si es decididís mantenir-la li pertocaria una taxa d’uns 155,57 € (115,28 € 

de l’habitatge i 40,29 € de la part que s’ha estimat correspondria a l’activitat). Les 

activitats que són prou significatives i actualment estaven classificades com a 

habitatge-comerç ja han estat incloses a la tipologia d’activitat que els hi correspon.   

 

Pel que fa al McDonalds aquest ha estat classificat com a restaurant d’entre 101 i 200 

m2 que és la categoria que li correspondria, tot i que es recomana la realització d’un 

estudi detallat i l’establiment d’un conveni amb aquesta activitat. 

 

En aquesta taula s’ha inclòs la tipologia de solars i locals buits que, com s’ha comentat 

anteriorment, convindria que tributessin amb una quota de, com a mínim, la part fixa 

de la taxa, 34,41 €, ja que són potencials generadors de residus (tasques de neteja, 

manteniment, etc.). 

 

Pel que fa als convenis existents amb algunes activitats econòmiques en les que 

s’estableix un preu per tona, amb el nou càlcul el preu per tona quedaria establert en 

110 € (enlloc dels 154,15 € actuals). Així, els imports per a cadascuna de les activitats 

adherides a conveni quedarien de la següent manera: 

   
Nova taxa  

 
Tones Taxa actual (per Tm) 

Part fixa 
Part variable 

(per Tm) 

Escombraries per tona                               154,15 €  34,41 €  110 €  

Càmping 13                         2.003,95 €  1.464,41 €  

Nàutic 30                         4.624,50 €  3.334,41 €  

Caprabo 61,5                         9.480,23 €  6.799,41 €  

Total 104,5                       16.108,68 €    11.598,23€  

A la pràctica, es podria establir un preu per tona  que ja inclogués, d’alguna manera, la 

part fixa de la taxa. 

 
Com a complement del present estudi, es recomana consultar l’arxiu “TAULES TAXES 

RESIDUS.xlsx”. En aquest document es mostra quina és la recaptació segons 

l’ordenança fiscal actual i quina seria la recaptació prevista segons les noves quotes 

tributàries en funció de la producció de residus. La recaptació final dependrà de les 

quotes tributàries que finalment es decideixin fixar per a les finques urbanes, els 

amarradors i cadascuna de les tipologies d’activitats econòmiques. 
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TIPUS TAXA Taxa Nombre Total

Taxa ACTIVITATS NO ICLOSES EN ALTRES APARTATS* 205,85 €       587 120.731,03 €         

activitats HOTELS,RESTAURANTS,PENSIONS,RESIDENCIES,FORNS 994,00 €       55              54.670,00 € 

econòmiques BOTIGA/PASTISSERIA/FORN-VENDA 251,00 €       60              15.060,00 € 

BAR/CAFETERIA/XARCUTERIA/FRANKFURT 706,00 €       60              42.360,00 € 

SUPERMERCAT/GELADERIA/PA-PASTISSERIA DEGUSTACIÓ 562,00 €       22              12.364,00 € 

HABITATGE-COMERÇ 303,85 €       19                5.773,15 € 

DISCOTEQUES, INDÚSTRIES GRANS 1.277,70 €   7 8.943,90 €              

ESCOMBRARIES PER TONA 154,15 €       3 16.108,68 €            

TOTAL 813 276.010,76 €     

Taxa ESCOMBRARIES PER AMARRA (PORT GESTORA)

amarres 982 AMARRES           93,30 € 1 91.620,60 €       

Taxa Taxa finques urbanes 134,20 €       10145 1.361.459,00 €      

finques

urbanes Bonificacions

Reduccions de la quota per ús deixalleria (del 10 o 20%) 455 8.816,94 €              

Bonificats 100% (no s'emet rebut) 202 27.108,40 €            

Bonificats 50% (s'emet rebut per la meitat) 48 3.220,80 €              

Total bonificacions 39.146,14 €            

TOTAL 1.322.312,86 €  

TOTAL 1.689.944,22 €  
* N'hi ha un que bonificat al 50%

 

8. PREVISIÓ D’INGRESSOS 
 

A continuació es mostra quins han estat els ingressos obtinguts de la recaptació de la 

taxa per a l’any 2016 (segons dades facilitades per l’ajuntament) i quina seria la 

previsió d’ingressos si s’apliquessin les quotes anteriorment descrites.  

 

8.1. INGRESSOS ACTUALS 
 

Tenint en compte l’actual ordenança fiscal reguladora de la taxa d’escombraries i les 

dades facilitades pel departament de rendes de l’Ajuntament del Masnou, l’any 2016 

s’ha obtingut una recaptació de 1.689.944,22 €, la qual es detalla a continuació: 
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TIPUS TAXA Taxa Nombre Total

Taxa

activitats

econòmiques 826 424.240,89 €            

Taxa ESCOMBRARIES PER AMARRA (PORT GESTORA)

amarres 982 AMARRES                     71,81 € 982 70.519,52 €              

Taxa Taxa finques urbanes 115,28 € 10145 1.169.515,60 €                

finques

urbanes Bonificacions

Reduccions de la quota per ús deixalleria 1.025 9.708,15 €                        

Bonificats 100% (no s'emet rebut) 202 23.286,56 €                      

Bonificats 50% (s'emet rebut per la meitat) 48 2.766,72 €                        

Total bonificacions 35.761,43 €                      

TOTAL 1.133.754,17 €         

TOTAL 1.628.514,59 €         

Així, actualment, les finques urbanes representen el 78% dels ingressos, les activitats 

econòmiques, el 16%, i els amarradors del port esportiu, el 6%. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2. INGRESSOS PREVISTOS 
 

Si es tenen en compte els nous càlculs de la taxa proposada, s’obtindrien un total de 
424.240,89 € provinents de les activitats econòmiques, que representarien el 26% dels 
ingressos totals (sense comptar els solars i locals buits).  

Activitats 
econòmiques 

16% 

Amarradors 
6% 

Finques 
urbanes 

78% 

Ingressos per taxa. Any 2016 
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Per la seva banda, les finques urbanes representarien el 70% dels ingressos i els 

amarradors del port esportiu, el 4%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Així, l’aportació econòmica que realitzen les activitats comercials seria major i estaria 

més ajustada a la realitat, en relació a la seva producció de residus que, com s’ha vist 

anteriorment, representa un percentatge important (36%) de la producció total de 

residus al municipi. 

 
 

En el nou càlcul, el còmput global és inferior als  1.675.241,30 € que, com s’ha 

comentat a l’apartat 6.3 del present estudi, serien necessaris per cobrir els costos de la 

gestió de residus al municipi. Aquesta diferència és deguda, bàsicament, a les 

reduccions i els beneficis fiscals a les finques urbanes, a l’eliminació de la tipologia 

habitatge-comerç i a la classificació del McDonald’s com a restaurant (una quota 

menor de la que li correspondria per quilos produïts). 

 

També s’ha modificat la recaptació inicialment prevista a causa de la classificació de les 

activitats segons la superfície de local de forma posterior a les visites als establiments i 

al primer càlcul de les mitjanes de producció de residus de cada tipologia (cosa que 

provoca desviacions al total de quilos produïts i, per tant, de la recaptació). Tot un 

conjunt d’elements que han fet canviar la recaptació prevista finalment. 
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8.2.1. REDUCCIONS DE LA QUOTA PER ÚS DE LA DEIXALLERIA 

 

A l'ordenança fiscal actual s’estableixen les següents reduccions de la quota: 

 

· De 6 a 9 viatges ......... 90% de la quota establerta (equivalent a una reducció del 10%) 

· 10 viatges o més ........ 80% de la quota establerta (equivalent a una reducció del 20%) 

 

Per altra banda, les reduccions de la quota per ús de la deixalleria que apareixen a la 

taula de l’apartat anterior s’han calculat en base a les dades d’ús de la instal·lació de 

l’any 2015 (facilitades per l’ajuntament), la quota tributària proposada (115,28 €) i les 

següents reduccions proposades a la nova ordenança fiscal: 

 

 De 0 a 2 utilitzacions anuals ........................... 0% 

 De 3 a 6 utilitzacions anuals ........................... 5% 

 De 7 a 10 utilitzacions anuals ....................... 10% 

 D’11 a 14 utilitzacions anuals ....................... 15% 

 A partir de 15 utilitzacions anuals ................ 20% 

 
Amb les dades de l’any 2015 dels viatges a la deixalleria realitzats per part dels 

particulars i la quota tributària a habitatges proposada (115,28 €), el total de reducció 

per ús de la deixalleria seria el següent: 

 

 

Nombre de 
viatges 

Reducció 
de la 

quota Reducció  
Nombre 
de llars Total reducció 

3 a 6 5%             5,79 €  640          3.704,96 €  

7 a 10 10%          11,58 €  205          2.373,49 €  

11 a 14 15%          17,37 €  93          1.615,13 €  

15 o més 20%          23,16 €  87          2.014,57 €  

Total     1.025          9.708,15 €  
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A continuació es mostra la diferència entre la reducció total actual en la recaptació per 

ús de la deixalleria i la que hi hauria, segons la utilització prevista de la deixalleria 

(tenint en compte una quota tributària de 134,20 €, l’actual). També s’han expressat a 

la taula següent dues situacions hipotètiques o escenaris diferents (augment de les 

visites en un 20% i en un 50%): 

 
 

 

Nombre de llars 
amb reducció Reducció 

Actual 455          8.816,94 €  

Escenari 1   (si es mantenen els viatges) 1.025        11.252,67 €  

Escenari 2   (si augmenten un 20%) 1.153        12.111,55 €  

Escenari 3   (si augmenten un 50%) 1.345        13.399,87 €  

 
 

Així, si les utilitzacions de la deixalleria es mantenen iguals a les actuals (escenari 1), 

amb les noves reduccions a la quota proposades, la reducció sumaria 11.252.67 €. Si, 

per contra, augmenta en un 20% el nombre d’habitatges que realitzen de 3 a 6 viatges 

anuals (escenari 2), la reducció total seria de 12.111,55 € mentre que si augmenta en 

un 50% (escenari 3), sumarien 13.399,87 €. És a dir, que en aquest últim cas, hi hauria 

una diferència de 4.582,93 € en la recaptació (respecte l’actual), un import totalment 

assumible. 
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9. PROPOSTA D’ORDENANÇA FISCAL 
 

En base als resultats obtinguts a l’anàlisi del teixit comercial i l’estudi de costos de la 

gestió de residus, així com per adaptar l’ordenança actual a la normativa vigent, es 

proposa una nova ordenança fiscal reguladora de la taxa de gestió de residus 

municipals. 

 

La principal diferència amb l’actual és la incorporació de les noves tipologies 

d’activitats econòmiques anteriorment descrites.  

 

També s’ha cregut convenient dut a terme una separació dels habitatges, els 

amarradors del port i les activitats econòmiques., ja que les disposicions que se’ls hi 

apliquen són diferents. L’ordenança proposada ho recull en diferents títols:  

 

I. Taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, transport i tractament 

dels residus municipals d’habitatges. 

II. Taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, transport i tractament 

dels residus municipals dels amarradors del port. 

III. Taxa pel servei, de recepció voluntària, de recollida, transport i tractament 

dels residus comercials generats per les activitats econòmiques. 

 

En cas que es cregui convenient, es podrien unificar els títols II i III i mantenir els 

amarradors dins de les activitats econòmiques (tal i com es contempla a l’actual 

ordenança fiscal).  

 

 

Els beneficis fiscals per qüestions de renda es mantenen, ja que són a criteri de 

l'Ajuntament.  

 

 

El que s'ha modificat, però, és la reducció de la quota per usos de la deixalleria per tal 

d'incentivar-ne el seu ús. Així, si a l'ordenança actual s’estableix de la següent manera: 

 

· De 6 a 9 viatges ......... 90% de la quota establerta (equivalent a una reducció del 10%) 

· 10 viatges o més ........ 80% de la quota establerta (equivalent a una reducció del 20%) 
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A la nova proposta, s’estableixen les següents reduccions: 

 

 De 0 a 2 utilitzacions anuals ........................... 0% 

 De 3 a 6 utilitzacions anuals ........................... 5% 

 De 7 a 10 utilitzacions anuals ....................... 10% 

 D’11 a 14 utilitzacions anuals ....................... 15% 

 A partir de 15 utilitzacions anuals ................ 20% 

 

També es proposa incloure un article (15.3 de l’ordenança) que reguli la presència de 

dues o més activitats en un mateix local. Es pot determinar que s’hagi de satisfer aquella 

quota tributària que sigui d’un import major o un percentatge de cadascuna de les 

quotes corresponents per tipologia d’activitat en funció dels m2 que ocupi cadascuna de 

les activitats. Així, es proposa incloure el següent article: 

“La concurrència de diverses activitats econòmiques en el mateix local o establiment del 

mateix subjecte passiu, determina que l’import a satisfer serà el d’aquella activitat 

econòmica la quota tributària de la qual, segons l’article 15è de la present ordenança, 

sigui d’un import major. La liquidació es girarà al titular de l’activitat econòmica 

principal que estarà obligat a satisfer-la, en la seva totalitat. Aquest pot repercutir la 

quota amb la resta dels titulars de les activitats econòmiques que es desenvolupen en el 

local o establiment de referència.” 

Per altra banda, en relació a la tipologia habitatge-comerç, aquelles activitats que es 

desenvolupen dins d’habitatges particulars, tal i com s’ha comentat anteriorment, seria 

convenient que l’activitat tributés segons la seva tipologia i, a part, segons el cas, com a 

finca urbana. Tot i així, aquells despatxos o consultes professionals que ocupen una 

superfície mínima de l’habitatge i generen poques quantitats de residus no haurien de 

tributar o, en tot cas, s’hauria d’afegir la tipologia de “despatx o consulta professional” i 

atribuir-li la quota corresponent (uns 40€ segons el present estudi). 

En tot cas, si es volgués mantenir la tipologia habitatge-comerç es proposa incloure, a 

títol d’exemple, el següent article (15.4 de l’ordenança): 

“La concurrència en la utilització d’un immoble per part d’un subjecte passiu com a 

habitatge i com a seu d’activitats econòmiques determinarà que li siguin girades les 

liquidacions corresponents (d’habitatge i d’activitat econòmica), en forma proporcional 

a l’ús de l’espai que faci.” 
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Per tal de facilitar la inclusió de les activitats econòmiques del municipi en una de les 

tipologies proposades així com establir un percentatge de reducció de la quota en cas 

de disposar de gestor propi, es podria incloure a l’ordenança fiscal la següent 

classificació segons els residus generats (enlloc de la classificació per tipus de serveis 

de l’apartat 4.2.): 

 
 

TIPOLOGIA QUOTA 

GRUP A. GENEREN PAPER-CARTRÓ, ENVASOS I FRACCIÓ RESTA:   

ACADÈMIA   

ACTIVITATS NO INCLOSES EN ALTRES APARTATS                                          

BENZINERA8   

CENTRE DE BELLESA I ESTÈTICA   

CENTRE ESPORTIU I LÚDIC SENSE BAR (Gimnasos, estudis de dansa, ioga,…)   

CINEMA9   

CLÍNICA DENTAL   

COMERÇ AL DETALL (NO INCLÒS EN ALTRES APARTATS)     Fins a 50 m2   

COMERÇ AL DETALL (NO INCLÒS EN ALTRES APARTATS)    de 51 a 100 m2   

COMERÇ AL DETALL (NO INCLÒS EN ALTRES APARTATS)   de 101 a 500 m2   

COMERÇ AL DETALL (NO INCLÒS EN ALTRES APARTATS)    Més de 500 m2   

CONSULTORI MÈDIC   

ENTITAT BANCÀRIA   

FARMÀCIA   

OFICINA   

PETITA INDÚSTRIA I TALLERS                       Fins a 500 m2   

MITJANA INDÚSTRIA I TALLERS                   De 501 a  3.000 m2   

TALLER MECÀNIC   

VETERINARI   

GRUP B. GENEREN PAPER-CARTRÓ, ENVASOS, VIDRE I FRACCIÓ RESTA:   

BAR MUSICAL   

                                                 
8
 La benzinera s’ha classificat dins d’aquest grup tot i que produeix envasos però en poca quantitat i, en 

general, es fa difícil la seva separació ja que tots els residus dels clients es llencen a les papereres. 
 
9
 Tot i que el cinema produeix certa quantitat de FORM, com que aquesta no és gaire significativa i es fa 

difícil la seva separació, aquesta activitat s’ha inclòs en aquest grup. 
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DISCOTECA                                                      Fins a 300 m2   

DISCOTECA                                                      Més de 300 m2   

GRUP C. GENEREN PAPER-CARTRÓ, ENVASOS, FORM I FRACCIÓ RESTA:   

FLORISTERIA   

FRUITERIA         Fins a 50 m2   

FRUITERIA        Més de 50 m2   

GELADERIA   

GRAN INDÚSTRIA10       Més de 3.000 m2   

OBRADOR DE PA INDUSTRIAL   

PEIXATERIA, CARNISSERIA-XARCUTERIA-VOLATERIA        Fins a 50 m2   

PEIXATERIA, CARNISSERIA-XARCUTERIA-VOLATERIA     Més de 50 m2   

SUPERMERCAT, COMERÇ AL DETALL D'ALIMENTACIÓ   Fins a 50 m2     

SUPERMERCAT, COMERÇ AL DETALL D'ALIMENTACIÓ    De 51 a 150 m2      

SUPERMERCAT, COMERÇ AL DETALL D'ALIMENTACIÓ     de 151 a 500 m2      

SUPERMERCAT, COMERÇ AL DETALL D'ALIMENTACIÓ     Més de 500 m2      

VENDA DE PA I PASTISSERIA    

GRUP D. GENEREN PAPER-CARTRÓ, ENVASOS, FORM, VIDRE I FRACCIÓ RESTA:   

AMARRADOR DEL PORT ESPORTIU11   

BAR, FRANKURT, CAFETERIA                                                            Fins a 100 m2   

BAR, FRANKURT, CAFETERIA                                                            Més de 100 m2   

BAR-RESTAURANT                                                                            Fins a 100 m2   

BAR-RESTAURANT                                                                            Més de 100 m2   

CENTRE D'ENSENYAMENT                                                     Fins a 500 alumnes   

CENTRE D'ENSENYAMENT                                                    Més de 500 alumnes   

CENTRE ESPORTIU I LÚDIC AMB BAR   

ESCOLA BRESSOL   

GUINGUETA MUNICIPAL   

                                                 
10 La gran indústria, a diferència de la mitjana i petita, se la classifica com a productora de FORM per la 
existència de menjador per als treballadors (al menys és el cas de la Fàbrica del Vidre). No té per què ser 
el cas de totes les grans indústries. Segons les seves característiques els hi correspondà un grup o un 
altre. 
11 En cas que es decideixi mantenir els amarradors dins de les activitats econòmiques a l’ordenança 
fiscal. 
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GUINGUETA PLATJA   

HOTELERIA                                                                                       Fins a 50 llits   

HOTELERIA                                                                                       Més de 50 llits   

MENJARS PREPARATS   

RESIDÈNCIA                                                                      .             Fins a 50 llits   

RESIDÈNCIA                                                                                     Més de 50 llits   

RESTAURANT                                                                                  Fins a 100 m2   

RESTAURANT                                                                                  de 101 a 200 m2   

RESTAURANT                                                                                  Més de 200 m2   

VENDA DE PA I PASTISSERIA AMB DEGUSTACIÓ I/O OBRADOR   

GRUP E. PREU PER TONA   

ESCOMBRARIES PER TONA   

GRUP F. SOLARS I LOCALS BUITS   

SOLARS I LOCALS BUITS   
 

Per últim, s'hi afegeix el tràmit per sol·licitar la reducció de la quota en cas de tenir un 

gestor propi i poder-ho justificar. L'Ajuntament haurà de posar data límit per demanar-

ho, ja que aquest tràmit s'haurà de realitzar amb el temps suficient per a que els 

departaments implicats puguin resoldre la sol·licitud i tancar el padró anual de rebuts 

d'escombraries.  

Aquelles activitats que justifiquin la recollida dels seus residus per part d’un gestor 

autoritzat, gaudiran d’una reducció de la quota tributària que els hi correspondria per 

tipologia en funció de les fraccions gestionades.  

Es proposa que aquests percentatges de reducció siguin els següents, en funció de la 

fracció gestionada i del grup al que pertanyen (dels descrits anteriorment): 

 

 

GRUP A GRUP B GRUP C GRUP D 

Resta 60% 60% 40% 40% 

FORM - - 20% 20% 

Envasos 15% 10% 15% 10% 

Paper-Cartró 15% 10% 15% 10% 

Vidre - 10% - 10% 
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Aquests percentatges s’han calculat en base al cost proporcional de la recollida i el 

tractament de cada fracció respecte el cost total de la gestió de residus municipals. 

 

Així, si, per exemple, un supermercat justifica tenir gestor propi pel paper-cartró i els 

envasos, se li reduiria la quota corresponent en un 30%. Com s’ha comentat 

anteriorment, en cas que un supermercat o comerç al detall d’alimentació no disposi 

de productes frescos i, per tant, no generi restes orgàniques, se li podria aplicar el 

mateix percentatge de reducció de la quota que si tingués gestor propi de la FORM. 

 

Un establiment podrà tenir, com a màxim, una reducció de la quota del 90% (en cas 

que disposi d’un gestor propi per a tots els residus generats per la seva activitat). En 

tot cas, el resultat de la quota a pagar mai podrà ser inferior als 34,41 € establerts com 

a part fixa de la taxa. 

 

En el cas dels establiments del grup E, preu per tona, no gaudiran de cap reducció en la 

quota ja que aquesta s’estableix en el conveni corresponent amb l’ajuntament, en el 

qual ja s’ha tingut en compte l’existència o no de gestor propi a l’hora de calcular els 

residus generats i la quota a satisfer. Pel que fa als solars i locals buits, òbviament 

tampoc es preveuen reduccions de la quota per disposar de gestor propi i la seva 

quota és de 34,41 € que és el mínim establert a l’ordenança. 

 

Per últim, però no menys important, seria recomanable incloure a l’ordenança un 

apartat que faci referència a que, en cas que l’Ajuntament així ho indiqui, s’establirà un 

conveni amb determinada activitat si es considera que la seva producció de residus és 

prou significativa i que l’activitat no s’adequa, per les seves característiques, a cap de 

les diferents tipologies existents. Seria, el cas, per exemple del Nàutic (que actualment 

ja compta amb conveni) i per les seves característiques i producció de residus no es 

pot encabir a dins de cap tipologia. També seria el cas d’indústries grans (com la 

Fàbrica del Vidre) en les que segons el tipus de manufactura generarà una quantitat o 

una altra de residus. Per tant, en el cas d’una indústria gran (més de 3.000 m2) sempre 

serà recomanable dur a terme l’estudi enlloc d’aplicar directament la quota que es 

decideixi, finalment, fixar.  

 

 

 

Veure Annex 3 amb la proposta de redacció d’Ordenança Fiscal dels residus municipals 
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10. ESTUDI D’IMPLANTACIÓ DE LA RECOLLIDA COMERCIAL SEGREGADA 
 
 
Per tal de millorar la gestió de residus al municipi es proposa implantar la recollida 

comercial segregada d’algunes fraccions. La recollida selectiva porta a porta (PaP) 

comercial consisteix en lliurar els residus al servei municipal de recollida davant de 

l’establiment, dins del calendari i horari establert per a cada fracció.  

 

La legislació sectorial defineix una gestió diferenciada dels residus comercials i 

estableix que la persona titular de l'activitat ha de lliurar els residus que generi o 

posseeixi a un gestor autoritzat o bé s'ha d'acollir al sistema de recollida i gestió que 

l'Ens local competent estableixi. En tot cas, la persona titular de l'activitat generadora 

de residus comercials ha de lliurar els residus en condicions adequades de separació 

per materials i suportar les despeses de gestió dels residus que posseeix o genera. El 

mateix règim s'aplica als residus d'origen industrial assimilables als municipals. 

El PRECAT estableix uns objectius específics per als residus comercials: 

 Implantar recollides PaP a totes les zones amb elevada activitat comercial. 

 Fomentar l'activació, per part dels ens locals, d'ordenances per tal de posar fi a la 

problemàtica que genera la incorrecta gestió dels residus d'envasos i paper i cartró 

comercials, així com dels seus residus orgànics. 

 Promoure actuacions de minimització i prevenció dels residus comercials. 

 Incorporar els residus comercials en els fluxos d'una recollida selectiva que s'adapti 

a les seves necessitats i possibiliti la seva participació activa. 

 

Tot i que, en un principi, les cinc fraccions dels residus es podrien recollir a través del 

PaP, en el present estudi es farà una proposta de quines fraccions seria convenient 

recollir a través del PaP i quines a través dels contenidors del carrer.  

 

Els objectius de la implantació del PaP comercial seran, entre d’altres, els següents: 

 
 Augmentar la quantitat i la qualitat de la recollida selectiva comercial. 

 Disminuir la fracció resta (augment de la FORM recollida de forma selectiva). 

 Reduir els desbordaments dels contenidors del carrer (paper-cartró, resta i envasos) 

 Disminuir les despeses de tractament i augmentar els ingressos derivats del 

reciclatge de residus.  

 Evitar els circuits de recollida fraudulents. 

 Oferir un servei personalitzat de recollida de residus als comerços. 
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10.2. DEFINICIÓ DE LA ZONA COMERCIAL DEL MUNICIPI 

 
La recollida porta a porta comercial al Masnou no es recomana realitzar-la a tot el 

municipi per tal d’estalviar costos i centrar el servei en aquelles zones on realment 

sigui necessari. Així, s’ha delimitat una àrea del municipi on es podria implantar la 

recollida porta a porta comercial que és la zona comercial del municipi on hi ha una 

major concentració d’establiments.  

 

Aquesta zona engloba tots aquells carrers del Masnou on hi ha un major nombre 

d’establiments comercials productors de residus. De forma general, es poden distingir 

quatre grans àrees amb una elevada concentració d’establiments comercials al 

Masnou: 

 

 El Masnou Alt 

 Zona centre 

 Zona carretera nacional 

 Port esportiu 

 

També s’inclouen a la zona comercial l’àrea d’Ocata a prop de la plaça dels Països 

Catalans i l’avinguda President J. F. Kennedy així com l’àrea de Voramar amb pocs 

establiments però que són grans productors de residus i és on es troba la nau del 

servei de recollida d’escombraries i on inicien la ruta els vehicles de recollida. 

 
 

Principals establiments comercials al Masnou  
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Els carrers inclosos dins la zona comercial i el nombre d’establiments existents a cada 

carrer són els següents:  

 
Carrer Nombre d'establiments 

Adra 2 

Agricultura 25 

Almeria 33 

Ametllers 14 

Angel Guimerà 8 

Barcelona 28 

Buenos Aires 1 

Capità Comellas 1 

Capità Mirambell 2 

Ctra. Nacional II 2 

Cusi i Fortunet 2 

Doctor Agell 2 

Enamorats  1 

Flos i calcat 28 

Fontanills 11 

Fra Juniper Serra  1 

Francesc Macià 1 

Generalitat de Catalunya 1 

Pol·lacra Goleta Constança 7 

Itàlia 59 

Mossèn Jacint Verdaguer 14 

Jaume I 2 

Joan Maragall 3 

Joan XXIII 22 

Josep Llimona  3 

Lluís Millet 7 

Mare de Déu de Núria 3 

Maresme 4 

Mestres Villà 5 

Migjorn 2 

Navarra 37 

Països Catalans 1 

Pere Grau 5 

Pintor Domènech Farré 7 

Plaça Espanya 1 

Plaça Llibertat 1 

Plaça Marcel·lina Monteys 3 

Plaça Ocata 3 

Platja 1 

Port Esportiu 54 

Prat de la Riba 51 

President John F. Kennedy 2 
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Carrer Nombre d'establiments 

Primer de Maig 4 

Puerto Rico 11 

Ramon i Cajal 20 

Rector Pineda 1 

Rep. Argentina 4 

Roger de Flor 5 

Roman Fabra 9 

Sant Cristòfol 1 

Sant Felip 18 

Sant Lluís 1 

Sant Miquel 39 

Santa Rosa 3 

Santiago Rusiñol 1 

Segarra 2 

Sevilla 2 

Tomàs Vives 6 

Torrent Vallmora 2 

Tramuntana  1 

Uruguai 3 

Veneçuela 1 

Voramar  3 

Total 597 

 
 

En total, a la zona comercial definida, hi ha 597 establiments, és a dir, un 72% dels 

totals del municipi (826 establiments). La producció de residus d’aquests establiments 

equival a un 84% de la producció dels residus comercials del Masnou i a un 34% del 

total dels residus produïts al municipi. Tots els establiments de la zona comercial 

generen fracció resta i, segons la seva tipologia, generen en major o mesura la resta de 

fraccions dels residus. 

 

La recollida porta a porta no es realitzarà, però, a tots aquests establiments sinó que es 

centrarà en aquelles activitats econòmiques que produeixen en major quantitat la 

fracció a recollir.  La quantitat mínima de generació per a que el comerç sigui inclòs a la 

recollida porta a porta s’ha establert de forma diferent per a cada fracció, segons el 

nombre de comerços que en produeixen i el percentatge que la seva producció 

representa del total de la producció comercial de residus al municipi. 
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Alguns aspectes a tenir en compte: 

 

 Hi ha centres educatius públics (dues escoles bressol, cinc centres d’educació 

primària i dos de secundària) que tot i no pagar taxa d’escombraries generen 

residus i són grans productors, possiblement, d’algunes fraccions (paper-cartró i 

FORM –sobretot els que tinguin cuina pròpia-). Als mapes s’han afegit aquells 

que queden a la zona comercial (Rosa Sensat, Ocata i IES Maremar), tot i que no 

s’han comptabilitzat a nivell de quilos produïts (ja que la seva producció de 

residus es desconeix). 

 El càmping no s’ha inclòs a la ruta comercial, tot i que es podria valorar la seva 

inclusió. Els motius pels quals s’ha optat per no incloure’l en la ruta de recollida 

porta a porta comercial són que ja té contenidors propis que no representen una 

problemàtica a nivell de desbordaments o d’ús indegut iques no està dins de la 

zona comercial i la recollida dels seus contenidors fa desviar el camió 

considerablement de la ruta (amb la pèrdua de temps i combustible que això 

suposa). Alhora, els residus recollits dels seus contenidors es podrien equiparar 

als residus domèstics ja que la seva correcta separació o no, depèn de cada client 

o usuari. 

 L’alberg sí s’ha inclòs a la ruta comercial (excepte pel vidre que no n’és un gran 

productor). Tot i que la seva inclusió fa desviar al camió de la principal zona 

comercial, els residus aportats per aquest establiment són d’importància en 

quant a quantitat i qualitat de la separació. Alhora, en els contenidors on 

actualment l’alberg diposita els seus residus s’hi han detectat desbordaments i 

un ús indegut dels mateixos i és probable que hi hagi robatori de cartró. Alhora, 

el seu director es va mostrar molt interessat en poder disposar d’una recollida 

porta a porta comercial i tenen suficient espai per emmagatzemar els seus 

residus fins el dia de recollida corresponent. Per tot això, s’ha cregut adient 

incorporar-lo al circuit comercial PaP. 
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En base a la localització dels principals establiments comercials s’ha definit quina 

podria ser la ruta de recollida porta a porta comercial, que inclouria aquells carrers on 

hi ha un major nombre d’establiments comercials grans productors de la corresponent 

fracció.  En el cas del paper-cartró, els envasos i la fracció resta la ruta és similar doncs 

la majoria de comerços produeixen aquestes tres fraccions.  

 

En el cas de la ruta de recollida de la FORM i el vidre s’han exclòs alguns carrers en els 

que no hi ha cap establiment que generi aquestes fraccions o en molt poca quantitat. 
 

Ruta PaP comercial paper-cartró 

Ruta PaP comercial vidre 
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Per a cadascuna de les cinc fraccions dels residus s’ha creat un mapa en format .kml de 

la proposta de ruta de recollida comercial (veure arxius adjunts). En el mapa s’hi 

inclouen la majoria d’establiments productors de la fracció que hi ha a la zona 

comercial, aquells establiments que són els majors productors d’aquella fracció al 

municipi, així com la possible ruta a realitzar pel camió. Cal dir que els mapes són 

només una aproximació qualitativa per facilitar la visualització del possible itinerari de 

la recollida comercial segregada. No hi estan inclosos tots els establiments que 

disposarien de recollida PaP i també n’apareixen alguns que realment no estarien dins 

del circuit per generar poca quantitat d’aquella fracció. 

 

En el mapa s’han inclòs aquells establiments que retornen a la seva central els residus 

per tal de visualitzar la seva ubicació (tot i que, evidentment, no s’han inclòs a la ruta 

de recollida). Alhora, s’han afegit els contenidors on actualment s’han detectat 

desbordaments a causa dels residus comercials que hi són dipositats per tal d’observar 

que la ruta proposada inclou aquells establiments propers a aquestes zones i, per tant, 

podria solucionar en major o menor mesura aquesta problemàtica. 

 

10.3.  ASPECTES PRÀCTICS  

 
Les activitats hauran de lliurar els seus residus en les condicions de lliurament que es 

determinin davant del seu establiment (o punt de recollida que s’estableixi) segons el 

calendari i horaris indicats per l’Ajuntament. Pel que fa al vidre i la FORM el seu 

lliurament es recomana fer-lo dins d’un cubell o bujol (amb el volum adequat a les 

seves necessitats). En alguns casos pot ser recomanable que els contenidors o bujols 

distribuïts disposin d’un sistema de tancament amb clau per a evitar usos fraudulents 

per part d’altres usuaris. En el cas dels envasos i la fracció resta l’ús d’un bujol podria 

ser opcional. Pel que fa a la recollida de paper-cartró aquesta es realitzaria sense 

cubell, lliurant les caixes de cartró ben plegades i apilades i el paper dins d’una caixa de 

cartró. 

 
Els serveis s’iniciaran a les instal·lacions del servei al Polígon Industrial Voramar II del 

Masnou. L’equip de recollida seguirà la ruta prefixada per la zona comercial per tal de 

recollir als diferents establiments inclosos. A cada establiment, el peó serà l’encarregat 

d’agafar els residus o bosses i dipositar-les dins del recol·lector o, en el cas que 

correspongui, acostar el bujol al recol·lector que amb l’ajuda de les pinces, o del 
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sistema necessari per poder carregar el bujol, descarregarà els residus dins la tremuja. 

Al finalitzar el procés el bujol serà retornat a la seva ubicació habitual. 

 

Durant la recollida de residus dels establiments i abocament al recol·lector el peó 

haurà de prestar especial atenció de no abocar residus a la via pública i, en cas de 

produir-se, procedir a la seva neteja. 

 

Alhora, el propi equip de recollida hauria d’encarregar-se de la detecció d’incidències 

com el lliurament de residus que no corresponen a la fracció que s’estigui recollint o 

una manca de participació a la recollida PaP, entre d’altres. Els treballadors hauran de 

disposar de fulls d’incidències per tal d’omplir i transmetre a l’encarregat del servei. 

També es recomana comunicar la incidència al propi establiment, ja sigui de veu o a 

través de l’ús d’adhesius o notes on hi hagi escrita la incidència detectada i que es 

dipositaran en el cubell, bujol o a la porta de l’establiment. 

 

De totes maneres, coma mínim durant la primera fase d’implantació del servei de 

recollida PaP, es recomana dur a terme un seguiment extern, de forma independent a 

l’empresa de recollida, per tal de realitzar un anàlisi exhaustiu de la implantació, 

detectar possibles incidències i buscar solucions així com informar als establiments de 

forma ràpida i eficaç. 
 

Un cop s’hagi assolit la capacitat o càrrega màxima del recol·lector, o bé, s’hagi 

finalitzat l’itinerari de recollida, l’equip transportarà els residus recollits fins al gestor 

corresponent per a cada fracció. En principi, com es veurà més endavant, s’ha estimat 

que només caldrà realitzar un viatge a planta doncs la capacitat del recol·lector serà 

suficient per a recollir tots els residus generats en un dia. 

 

 

 

 

10.4. IMPLANTACIÓ DE LA RECOLLIDA PAP 

 
A continuació s’especifica, per a cada fracció dels residus, quins establiments estarien 

inclosos dins del circuit de recollida comercial PaP i quina producció setmanal i anual 

suposaria. 
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10.4.1. RECOLLIDA PAP DE FORM 

 
Hi ha un total de 207 establiments que generen FORM a la zona comercial definida. En 

total, generen 40.134,71 kg/setmana de FORM, és a dir, 2.061.804,56 kg/any. Això és 

equivalent a un 89% de la producció de FORM del total de comerços del municipi. 

 

Producció de FORM setmanal a la zona comercial 

  
  

 
% 

establiments 
Núm. 

establiments 
kg/setmana 

% 
producció 

(kg) 
kg/any 

< 50 kg/set. 22% 46 1.671,25 4% 86.905,00 

50 - 100 kg/set. 19% 39 3.025,67 8% 157.334,84 

101 - 200 kg/set. 21% 44 6.097,32 15% 317.060,64 

> 200 kg/set. 38% 78 29.340,47 73% 1.500.504,08 

Total 
 

207 40.134,71 100% 2.061.804,56 

 

Si es tenen en compte només els grans productors de la zona, aquells que generen per 

sobre de 100 kg/setmana, aquests sumen un total de 122 establiments, un 59% del 

total d’establiments de la zona comercial definida.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

La producció total d’aquests grans productors és de  35.437,79 kg/setmana, un 88% de 

la producció total de la zona comercial i, per tant, és on s’haurien de centrar els 

esforços a l’hora d’implantar la recollida PaP comercial de FORM. 
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Tot i així, també es recomana incorporar a la ruta de recollida els establiments del rang 

de generació d’entre 50-100 kg/setmana. Aquests pertanyen a la tipologia bar, 

frankfurt, hoteleria fins a 50 llits, menjars preparats o comerç d’alimentació, entre 

d’altres. En molts casos són establiments que, per les seves característiques i el seu 

elevat volum de clients o usuaris, possiblement la seva producció de FORM sigui més 

elevada que l’obtinguda a l’enquesta o per l’estimació realitzada, i, per tant, sembla 

adient incloure’ls al servei de recollida PaP. A més a més, en molts casos, la seva 

incorporació no faria desviar el camió de la ruta dels grans productors sinó que 

simplement significaria afegir alguns punts de recollida pel camí. Sumant aquests 

establiments, hi hauria un total de 161 activitats econòmiques amb PaP de FORM. 

 

Mercat municipal 

 

Cal tenir en compte que 22 d’aquests establiments (amb una producció de 2.978,99 

kg/setmana de FORM) es troben situats a dins del mercat municipal (Edifici Centre), el 

qual ja disposa de contenidors propis per a cadascuna de les fraccions. En principi la 

recollida PaP comercial no inclourà aquests establiments i la recollida dels seus 

contenidors es continuarà realitzant de forma conjunta amb els contenidors del carrer. 

En tot cas, els establiments del mercat podrien disposar d’un dia extra de recollida de 

FORM que es realitzaria dins del circuit comercial (mantenint els tres dies que ja 

compta de recollida dins del circuit domèstic). 
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Illa Centre 

 

Està prevista l’edificació d’un nou espai al centre de la població que comportarà la 

construcció d’habitatges i comerços. Tenint en compte l’Informe de producció de 

residus illa centre (2017) de l’Ajuntament del Masnou, s’ha estimat que els 

establiments grans productors de FORM existents en aquesta nova àrea (entre 8 i 9 

establiments, aproximadament), generarien uns 1.628,17 kg de FORM a la setmana. La 

ruta de recollida PaP proposada inclou els carrers adjacents a aquesta àrea, tot i així, 

l’estimació de residus produïts no s’ha inclòs en els càlculs del present estudi. 

 

Implantació recollida PaP 

 

Així, la recollida PaP de la FORM aniria dirigida a un total de 139 establiments, un 67% 

del total d’activitats que produeixen FORM de la zona comercial, amb una producció 

de 50 kg/setmana o superior de FORM. La seva producció de FORM és de35.463,47 

kg/setmana (1.818.900,08 kg/any) equivalent al 88% de la producció de FORM de la 

zona comercial. Aquesta producció equival a un 78% de la FORM d’origen comercial 

del Masnou i  a un 38% del total de FORM del municipi. 

 

Aquests grans productors inclouria a les següents tipologies  

 

Tipologia establiment Kg/setmana de FORM 

HOTELERIA MÉS DE 50 LLITS (ALBERG) 1.176,00 

CENTRE D'ENSENYAMENT  MÉS DE 500 ALUMNES 945,00 

RESIDÈNCIA MÉS DE 50 LLITS 490,00 

ESCOMBRARIES PER TONA-CAPRABO 473,08 

SUPERMERCAT   465,85 

RESIDÈNCIA  FINS A 50 LLITS 343,00 

RESTAURANT 336,00 

CENTRE D'ENSENYAMENT FINS A 500 ALUMNES 315,00 

ESCOMBRARIES PER TONA-NÀUTIC 309,16 

FRUITERIA  240,33 

BAR-RESTAURANT 215,44 

CARNISSERIA-XARCUTERIA-VOLATERIA, PEIXATERIA 159,44 

MCDONALD’S 147,00 
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HOTELERIA FINS A 50 LLITS 112,00 

ESCOLA BRESSOL 105,00 

MENJARS PREPARATS 103,83 

BAR, FRANKFURT 84,93 

COMERÇ AL DETALL D'ALIMENTACIÓ 51,00 

 

També hi estarien inclosos alguns establiments, que tot i estar dins de tipologies amb 

una mitjana de producció de FORM més baixa, ells mateixos, de forma individual, s’ha 

detectat que generen una quantitat major de FORM (alguns establiments DE VENDA 

DE PA I PASTISSERIA AMB DEGUSTACIÓ I/O OBRADOR, entre d’altres). 

 

Amb la implantació del PaP s’espera arribar a recollir, en una primera fase 

d’implantació, un 70% de la FORM produïda. La FORM  és una de les fraccions que 

genera més problemàtica en la seva separació (males olors, lixiviats, etc.) i, per tant, 

s’ha preferit ser conservador pel que fa a l’estimació de recollida. Es preveu que hi 

segueixi havent aportacions a contenidor els dies que no hi hagi recollida PaP perquè, 

en general, els establiments no podran emmagatzemar aquests residus. 

 

Així, en total es preveu que a través de la recollida PaP comercial es recolliran un total 

de 1.273.230,06 kg/any (una diferència de 1.000.395,04 kg respecte el que s’estima 

que actualment s’està obtenint d’aquests establiments). 

 

En base als resultats de les enquestes realitzades i per les característiques d’aquest 

tipus de residus, es recomana que la recollida PaP d’aquesta fracció es realitzi, com a 

mínim, 4 dies a la setmana. 

 

La producció de FORM per setmana seria de 24.485,19 kg. Així, amb la proposta de 4 

dies de recollida a la setmana, es recollirien uns 6.121,30 kg/dia, en cas que cada dia 

de recollida es recollís la mateixa quantitat, és a dir, uns 3,5 m3 per dia de recollida. 

 

La ruta proposada per la recollida de la FORM recorre tota la zona comercial que s’ha 

comentat anteriorment. En total, el vehicle de recollida recorreria 17,6 km per dur a 

terme tota la ruta pel municipi i 22,0 km d’anada i tornada fins a l’estació de 

transferència del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme a Mataró, 

fent un total de 39,6 km Tenint en compte això s’ha estimat que el temps total 

necessari per dur a terme la recollida PaP de la FORM serà de 6 hores, 

aproximadament. 
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10.4.2. RECOLLIDA PAP DE PAPER-CARTRÓ 

 
 
Hi ha un total de 578 establiments que generen paper i cartró a la zona comercial 

definida. En total, generen 3.257,98 kg/setmana de paper i cartró, és a dir, 167.141,36 

kg/any. Això és equivalent a un 69% de la producció de paper-cartró del total de 

comerços del municipi. 

 

Producció de paper-cartró setmanal a la zona comercial 
  

 

 
% 

establiments 
Núm. 

establiments 
kg/setmana 

% producció 
(kg) 

kg/any 

<1 kg/set 18% 104 56,10 2% 2.917,17 

1-4 kg/set 47% 269 641,32 20% 33.348,77 

5-10 kg/set 22% 125 757,94 23% 39.412,88 

11-20 kg/set 9% 55 800,55 25% 41.628,36 

>20 kg/set 4% 25 1.002,07 31% 49.834,18 

Total 100% 578 3.257,98 100% 167.141,36 

 

 

Si es tenen en compte només els grans productors de la zona, aquells que generen més 

de 10 kg/setmana, aquests sumen un total de 80 establiments, un 13% del total 

d’establiments de la zona comercial. 
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La producció total dels grans productors és de 1.802,62 kg/setmana, un 56% de la 

producció de la zona comercial i, per tant, és on s’haurien de centrar els esforços a 

l’hora d’implantar la recollida PaP comercial de paper-cartró.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot i així, també convindria incloure aquells establiments que generen entre 5 i 10 

kg/setmana, ja que al ser una recollida que no es fa amb bujol és molt més flexible a 

l’hora d’incorporar el cartró de mitjans productors que estan dins de la ruta. Si 

s’inclouen tots els establiments que produeixen entre 5 i 10 kg/setmana, en total es 

recolliria el cartró a 205 establiments, amb una producció total de 2.560,56 

kg/setmana (130.875,42 kg/any), un 79% del cartró de la zona comercial. 

 

Mercat municipal 

 

Cal tenir en compte que 14 d’aquests establiments (amb una producció de 156,30 

kg/setmana de paper-cartró) es troben situats a dins del mercat municipal (Edifici 

Centre), el qual ja disposa de contenidors propis. En principi la recollida PaP comercial 

no inclourà aquests establiments i la recollida dels seus contenidors es continuarà 

realitzant de forma conjunta amb els contenidors del carrer.  

 

Illa Centre 

 

S’ha estimat que els establiments grans productors de paper-cartró existents en 

aquesta nova àrea (entre 15 i 16 punts de recollida o establiments, aproximadament), 

generarien uns 131,64 kg de paper-cartró a la setmana. La ruta de recollida PaP 



 

 

 120 

 

 

proposada inclou els carrers adjacents a aquesta àrea, tot i així, l’estimació de residus 

produïts no s’ha inclòs en els càlculs del present estudi. 

 

 

Implantació recollida PaP 

 

Així, la recollida PaP de paper-cartró aniria dirigida a un total de 191 establiments, un 

33% del total d’activitats de la zona comercial, amb una producció de 5 kg/setmana o 

superior de paper-cartró. La seva producció és de 2.404,26 kg/setmana (122.748,08 

kg/any) equivalent al 73% de la producció de paper-cartró de la zona comercial.  

 

Aquests grans productors inclouria a les següents tipologies d’establiments: 

 

Tipologia establiment Kg/setmana de paper-cartró 

MCDONALD’S 84,00 

CENTRE D'ENSENYAMENT  MÉS DE 500 ALUMNES 79,00 

FRUITERIA  35,76 

CENTRE D'ENSENYAMENT FINS A 500 ALUMNES 31,54 

SUPERMERCAT   22,40 

HOTELERIA MÉS DE 50 LLITS (ALBERG) 20,00 

ESCOMBRARIES PER TONA-NÀUTIC 17,18 

FARMÀCIA 15,57 

VENDA DE PA I PASTISSERIA AMB DEGUSTACIÓ I/O 
OBRADOR 13,92 

CINEMA 13,50 

COMERÇ AL DETALL D'ALIMENTACIÓ 13,24 

RESIDÈNCIA  FINS A 50 LLITS 12,88 

RESIDÈNCIA MÉS DE 50 LLITS 12,00 

BAR-RESTAURANT 11,42 

HOTELERIA FINS A 50 LLITS 9,33 

DISCOTECA  més de 300m2 8,00 

GELADERIA 7,62 

VENDA DE PA I PASTISSERIA 6,70 

MENJARS PREPARATS 6,08 

RESTAURANT 5,70 
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COMERÇ AL DETALL (NO INCLÒS EN ALTRES APARTATS) 5,67 

GUINGUETA MUNICIPAL 5,60 

 

També hi estarien inclosos alguns establiments, que tot i no estar dins d’aquestes 

tipologies, són grans productors de paper-cartró. 

 

Amb la implantació del PaP s’espera arribar a recollir, en una primera fase 

d’implantació, un 90% del paper-cartró produït. Es preveu que una majoria 

d’establiments s’adheriran al servei però hi  seguirà havent aportacions als contenidors 

del carrer per incompatibilitat d’horaris, impossibilitat d’emmagatzemar, etc. 

 

Així, en total es preveu que a través de la recollida PaP comercial es recolliran un total 

de 110.473,27 kg/any (una diferència de 76.103,81 kg respecte el que s’estima que 

actualment s’està obtenint d’aquests establiments). Aquesta producció equival a un 

45% del paper-cartró d’origen comercial del Masnou i a un 11% del total de cartró del 

municipi.  

 

En base als resultats de les enquestes realitzades i per les característiques d’aquest 

tipus de residus, es recomana que la recollida PaP d’aquesta fracció es realitzi, com a 

mínim, 2 dies a la setmana 

 

La producció de paper-cartró per setmana seria de 2.124,49 kg. Així, es recollirien 

1.062,24 kg/dia, en cas que cada dia de recollida es recollís la mateix quantitat, és a 

dir, uns 24 m3 per dia de recollida (amb la compactació del camió aquest volum es 

reduiria gairebé a 5m3). 

La ruta proposada per la recollida del paper-cartró recorre tota la zona comercial que 

s’ha comentat anteriorment. En total, el vehicle de recollida recorreria 17,7 km per dur 

a terme tota la ruta pel municipi i 24,6 km d’anada i tornada fins a l’empresa on es 

lliura aquest residu, Reciclajes Rodilla, SL. de Sant Adrià de Besòs, fent un total de 42,3 

km. Tenint en compte això s’ha estimat que el temps total necessari per dur a terme la 

recollida PaP del paper-cartró serà de 6 hores, aproximadament. 
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10.4.3. RECOLLIDA PAP DE VIDRE 

 

 
Hi ha un total de 129 establiments que generen vidre a la zona comercial definida. En 

total, generen 2.491,78 kg/setmana de vidre, és a dir, 129.442,03 kg/any. Això és 

equivalent a un 91% de la producció de vidre del total de comerços del municipi. 

 

 

Producció de vidre setmanal a la zona comercial 
  

  

 
% 

establiments 
Núm. 

establiments 
Kg/setmana 

% producció 
(kg) 

kg/any 

<1 kg/set 6% 8 4,19 0% 217,72 

1-10 kg/set 29% 38 185,95 7% 9.539,26 

11-20 kg/set 19% 24 279,25 11% 14.520,95 

>20 kg/set 46% 59 2.022,39 81% 105.164,09 

Total 100% 129 2.491,78 
 

129.442,03 

 

Si es tenen en compte només els grans productors de la zona, aquells que generen més 

de 20 kg/setmana, aquests són un total de 59 establiments, un 46% del total 

d’establiments de la zona comercial definida, que produeixen el 81% del vidre de la 

zona.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 123 

 

 

Tot i així, també es recomana incloure als que produeixen entre 11 i 20 kg/setmana de 

vidre ja que aquesta categoria inclou molts bars, frankfurts, etc., la majoria dels quals 

estan dins de la ruta de recollida dels grans productors.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercat municipal 

 

En aquest cas, no hi ha cap establiment gran productor de vidre a dins del mercat 

municipal (ja que els tres bars existents al recinte no generen una quantitat significant 

de vidre).  

 

Illa Centre 

 

S’ha estimat que els establiments grans productors de vidre existents en aquesta nova 

àrea (entre 5 i 6 punts de recollida o establiments, aproximadament), generarien uns 

111,48 kg de vidre a la setmana. La ruta de recollida PaP proposada inclou els carrers 

adjacents a aquesta àrea, tot i així, l’estimació de residus produïts no s’ha inclòs en els 

càlculs del present estudi. 

 

 

Implantació recollida PaP 

 

Així, hi hauria un total de  83 establiments que comptarien amb recollida PaP dels 

vidre, un 64% dels establiments que generen vidre de la zona comercial definida, 
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aquells que generen més de 10 kg/setmana. La producció total d’aquests és de 

119.685,04 kg/any, un 92% de la producció total de la zona comercial.  

 

Aquests grans productors inclouria a les següents tipologies d’establiments: 

 

Tipologia establiment kg/setmana de vidre 

ESCOMBRARIES PER TONA-NÀUTIC 142,66 

DISCOTECA  més de 300m2 112,50 

RESTAURANT 28,83 

DISCOTECA  fins a 300 m2 28,13 

BAR-RESTAURANT 27,18 

HOTELERIA FINS A 50 LLITS 22,05 

BAR, FRANKFURT 11,37 

 

També hi estarien inclosos alguns establiments, que tot i no estar dins d’aquestes 

tipologies, són grans productors de vidre. 

 

Amb la implantació del PaP s’espera arribar a recollir un 95% del vidre produït. És una 

fracció que no genera gaire dubte a l’hora de saber quins residus hi estan inclosos, no 

acostuma a generar males olors i és de relativament fàcil emmagatzematge. Tot i així, 

no s’espera recollir la generació total dels establiments a través del PaP sinó que hi 

seguiran havent aportacions als contenidors del carrer.  

 

Així, en total es preveu que a través de la recollida PaP comercial es recolliran un total 

de 107.716,53 kg/any (una diferència de 62.236,22 kg respecte el que s’estima que 

actualment s’està obtenint d’aquests establiments). 

 

En base als resultats de les enquestes realitzades i per les característiques d’aquest 

tipus de residus, s’ha estimat que la implantació d’1 dia de recollida PaP d’aquesta 

fracció serà suficient.  

 

La producció de vidre per setmana seria de 2.071,47 kg (que és el que es recolliria en el 

sol dia que hi hauria de recollida a la setmana, uns 9,20 m3 per dia de recollida). 

 
La ruta proposada per la recollida del vidre recorre tota la zona comercial que s’ha 

comentat anteriorment, excepte el nucli format per l’alberg de joventut, l’IES Maremar 

i l’escola Bergantí que al ser petits productors d’aquesta fracció, en aquest cas s’ha 
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considerat que no val la pena incloure’ls. En total, el vehicle de recollida recorreria 

14,4 Km. per dur a terme la ruta pel municipi i 35,6 km d’anada i tornada fins a 

l’empresa on es lliura aquest residu, Santos Jorge, SA. de Mollet del Vallès, fent un 

total de 50,0 Km. Tenint en compte això s’ha estimat que el temps total necessari per 

dur a terme la recollida PaP del vidre seria de 4,5 hores, aproximadament. 

 

 

 

 

 

 

10.4.4. RECOLLIDA PAP D’ENVASOS 

 
 
Hi ha un total de 553 establiments que generen envasos a la zona comercial definida. 

En total, generen  1.771,63 kg/setmana d’envasos, és a dir, 91.582,95 kg/any. Això és 

equivalent a un 80% de la producció d’envasos del total de comerços del municipi. 

 

 

Producció d'envasos setmanal a la zona comercial 

 

 
% 

establiments 
Núm. 

establiments 
kg/setmana 

% 
producció 

(kg) 
kg/any 

<1 kg/set 60% 332 184,99 10% 9.619,74 

1-4 kg/set 18% 98 259,98 15% 13.518,96 

5-10 kg/set 13% 74 485,55 27% 24.975,32 

11-20 kg/set 8% 45 695,36 39% 35.889,92 

>20 kg/set 1% 4 145,75 8% 7.579,01 

Total 100% 553 1.771,63 
 

91.582,95 

 

 

Si es tenen en compte només els grans productors de la zona, aquells que generen més 

de 10 kg/setmana, aquests són un total de 49 establiments, un 9% del total 

d’establiments de la zona comercial definida.  
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La producció total dels grans productors és de 881,43 kg/setmana (45.404,29 kg/any), 

un 50% de la producció de la zona comercial i, per tant, és on s’haurien de centrar els 

esforços a l’hora d’implantar la recollida PaP comercial d’envasos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot i així, també convindria incloure aquells establiments que generen entre 5 i 10 

kg/setmana, ja que al ser una recollida que no es fa amb bujol és molt més flexible a 

l’hora d’incorporar residus de mitjans productors que estan dins de la ruta. Si 

s’incloguessin tots els que produeixen entre 5 i 10 kg/setmana, és a dir, es recolliria a 



 

 

 127 

 

 

tots aquells establiments amb una producció de 5kg/setmana o superior d’envasos, en 

total es recolliria els envasos a 123 establiments, un 22% del total, amb una producció 

total de 1.326,66 kg/setmana (68.444,25 kg/any),  un 75% de la producció d’envasos 

de la zona comercial.  

 

 

Mercat municipal 

 

Cal tenir en compte que 4 d’aquests establiments (amb una producció de 25,20 

kg/setmana d’envasos) es troben situats a dins del mercat municipal (Edifici Centre), el 

qual ja disposa de contenidors propis per a cadascuna de les fraccions. En principi la 

recollida PaP comercial no inclourà aquests establiments i la recollida dels seus 

contenidors es continuarà realitzant de forma conjunta amb els contenidors del carrer. 

 

 

Illa Centre 

 

S’ha estimat que els establiments grans productors d’envasos existents en aquesta 

nova àrea (entre 2 i 3 punts de recollida o establiments, aproximadament), generarien 

uns 57,09 kg d’envasos a la setmana. La ruta de recollida PaP proposada inclou els 

carrers adjacents a aquesta àrea, tot i així, l’estimació de residus produïts no s’ha 

inclòs en els càlculs del present estudi. 

 

Implantació recollida PaP 

 

Així, hi hauria un total de 119 establiments, el 22% de la zona comercial, que 

comptarien amb recollida PaP dels envasos, amb una producció estimada de 67.133,85 

kg/any.  

 

Aquests grans productors inclouria a les següents tipologies d’establiments: 

 

Tipologia establiment kg/setmana d’envasos 

HOTELERIA MÉS DE 50 LLITS (ALBERG) 47,04 

ESCOMBRARIES PER TONA-NÀUTIC 25,91 

CENTRE ESPORTIU I LÚDIC AMB BAR 16,80 

CENTRE D'ENSENYAMENT  MÉS DE 500 ALUMNES 16,80 

SUPERMERCAT   15,80 
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RESTAURANT 14,88 

RESIDÈNCIA  FINS A 50 LLITS 10,78 

CENTRE D'ENSENYAMENT FINS A 500 ALUMNES 8,54 

BAR-RESTAURANT 8,12 

HOTELERIA FINS A 50 LLITS 7,28 

GUINGUETA MUNICIPAL 5,88 

BAR, FRANKFURT 5,57 

FRUITERIA 5,10 

RESIDÈNCIA MÉS DE 50 LLITS 15,68 

 

També hi estarien inclosos alguns establiments, que tot i no estar dins d’aquestes 

tipologies, són grans productors d’envasos. 

 

Amb la implantació del PaP s’espera arribar a recollir, en una primera fase 

d’implantació, un 75% dels envasos produïts ja que hi haurà aportacions a contenidor 

perquè en general els establiments no poden emmagatzemar aquest tipus de residus a 

dins del seu establiment i l’hauran d’abocar als contenidors del carrer els dies que no 

hi hagi recollida PaP. Alhora, és una de les fraccions que genera més problemàtica en 

la seva separació (desconeixement dels residus inclosos, gran volum d’aquests residus, 

males olors, etc.) i, per tant, s’ha preferit ser conservador pel que fa a l’estimació de 

recollida. 

 

Així, en total es preveu que a través de la recollida PaP comercial es recolliran un total 

de 50.350,39 kg/any (una diferència de 32.224,25 kg respecte el que s’estima que 

actualment s’està obtenint d’aquests establiments). 

 

En cas de voler establir aquest tipus de recollida, es recomana que la recollida PaP 

d’aquesta fracció es realitzi, com a mínim, 2 dies a la setmana.  

 

La producció d’envasos per setmana seria de 968,28 kg, és a dir, 484,14 kg/dia (en cas 

que cada dia de recollida es recollís la mateix quantitat), uns 17,29 m3 per dia (però 

que amb la compactació del camió aquest volum es reduiria gairebé a 6m3). 

 
La ruta proposada per la recollida dels envasos inclou tota la zona comercial que s’ha 

comentat anteriorment. En total, el vehicle de recollida recorreria 17,7 km per dur a 

terme tota la ruta pel municipi i 101,4 km d’anada i tornada fins a la planta de triatge 

de Santa Maria de Palautordera, fent un total de 119,1 km. Tenint en compte això s’ha 
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estimat que el temps total necessari per dur a terme la recollida PaP dels envasos serà 

de 7,5 hores, aproximadament. 

 
Tot i això, hi ha un seguit de consideracions a tenir en compte abans de decidir-se per 

implantar aquesta recollida. 

 

En el punt en què es troba el municipi, amb un elevat percentatge de rebuig, qualsevol 

acció encaminada a millorar la qualitat de les altres fraccions i reduir la fracció resta, és 

molt aconsellable. Per tant, val la pena plantejar-se la recollida comercial per a les 

diferents fraccions dels residus. En el cas dels envasos, però, hi ha un seguit de punts 

que cal preveure i valorar de forma prèvia a la seva posada en marxa. 

 

Tot i recollir més envasos, i que aquests no aniran a parar al rebuig, el pes total no 

incrementa substancialment els ingressos per aquesta fracció, tot i que s’hi han de 

destinar els efectius necessaris (recol·lector, hores de feina dels treballadors, etc.), 

igual que a les altres fraccions.  

 

A més, amb dos dies setmanals de recollida (tres dies dispararia el cost de la recollida) 

s’obliga als comerços a emmagatzemar una quantitat important d’envasos que ocupen 

un gran volum i que poden crear problemes d’espai i olors. 

 

Es recomana, doncs, esperar a veure el resultat de la recollida PaP comercial de les 

altres fraccions per implantar aquesta recollida. Mentrestant, es podrien redirigir els 

esforços a dur a terme campanyes de comunicació i sensibilització i, plantejar-se la 

implantació de la recollida PaP d’aquesta fracció una vegada estigui més madura la 

recollida PaP de les altres fraccions i quan hi hagi una major conscienciació dels 

responsables de les activitats econòmiques sobre la idoneïtat de la separació en origen 

i del reciclatge de residus. 

 

 

 

10.4.5. RECOLLIDA PAP DE FRACCIÓ RESTA 

 
Els 597 establiments que hi ha a la zona comercial definida generen fracció resta. En 

total, generen 14.064,98 kg de resta a la setmana, és a dir, 729.402,95 kg per any. Això 

és equivalent a un 76% de la producció de resta del total de comerços del municipi. 
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Producció de fracció resta setmanal a la zona comercial 
  

  

 
% 

establiments 
Núm. 

establiments 
kg/setmana 

% 
producció 

(kg) 
kg/any 

< 10 g/set 58% 348 1.854,08 13% 96.412,34 

10 - 50 kg/set 33% 196 3.426,41 25% 177.029,32 

51 - 100 kg/set 7% 43 2.583,07 19% 133.487,69 

101 - 500 kg/set 1% 5 712,40 5% 37.044,80 

> 500 kg/set 1% 5 5.368,82 39% 279.178,40 

Total 100% 597 13.944,78 100% 723.152,55 

 

 
Tot i així, la recollida PaP d’aquesta fracció, si s’implantés, no aniria dirigida a la 

totalitat d’establiments. Si es tenen en compte només els grans productors de la zona, 

aquells que generen més de 50 kg/setmana, aquests són un total de 53 establiments, 

un 9% del total d’establiments de la zona comercial definida. 
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La producció total dels grans productors és de 8.664,29 kg/setmana (449.710,89 

kg/any), un 62% de la producció de la zona comercial i, per tant, és on s’haurien de 

centrar els esforços a l’hora d’implantar la recollida PaP comercial de fracció resta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercat municipal 

 

En aquest cas, al Mercat municipal no hi ha cap establiment que sigui gran productor 

de fracció resta. 

 

 

Illa Centre 

 

S’ha estimat que els establiments grans productors de fracció resta existents en 

aquesta nova àrea (entre 0 i 1 punt de recollida o establiments, aproximadament), 

generarien uns 55,41 kg de fracció resta a la setmana. La ruta de recollida PaP 

proposada inclou els carrers adjacents a aquesta àrea, tot i així, l’estimació de residus 

produïts no s’ha inclòs en els càlculs del present estudi. 
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Implantació recollida PaP 

 

Així, hi hauria un total de  53 establiments que comptarien amb recollida PaP de la 

fracció resta, un 9% del total d’establiments de la zona comercial, amb una producció 

estimada de 449.710,89 kg/any. Per tant, la producció de fracció resta seria de 

8.664,29 kg/setmana (4.332,15 kg per dia de recollida, és a dir, uns 33,26 m3). 

 

Aquests grans productors inclouria a les següents tipologies d’establiments: 

 

Tipologia establiment kg/setmana de Resta 

MCDONALD’S 1.456,00 

RESIDÈNCIA MÉS DE 50 LLITS 1.310,40 

INDÚSTRIA GRAN 1.055,13 

ESCOMBRARIES PER TONA-CAPRABO 709,62 

RESIDÈNCIA  FINS A 50 LLITS 427,70 

HOTELERIA MÉS DE 50 LLITS (ALBERG) 109,20 

BENZINERA 94,90 

ESCOLA BRESSOL 82,33 

ESCOMBRARIES PER TONA-NÀUTIC 82,02 

RESTAURANT 55,41 

SUPERMERCAT   52,06 

CENTRE D'ENSENYAMENT  MÉS DE 500 ALUMNES 52,00 

 

També hi estarien inclosos alguns establiments, que tot i no estar dins d’aquestes 

tipologies, són grans productors de fracció resta.  

 

La ruta proposada per la recollida de la fracció resta passa per tota la zona comercial 

que s’ha comentat anteriorment. En total, el vehicle de recollida recorreria 17,7 km 

per dur a terme tota la ruta pel municipi i 22,0 km d’anada i tornada fins al Centre 

Integral de Valorització de Residus del Maresme a Mataró, fent un total de 39,7 km. 

 

De forma similar a l’esmentat en el cas dels envasos, en un principi no es recomana la 

implantació de la recollida PaP de la fracció resta. Aquesta fracció, actualment ja s’està 

recollint dels comerços esmentats que en són grans productors (a través dels 

contenidors de carrer).  Per tant, la recollida PaP no suposaria un canvi en aquest 
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sentit, en quant a quantitats recollides (i, en tot cas, el que interessaria és una 

disminució).  

 

Amb la recollida porta a porta de les altres fraccions es pretén, entre d’altres coses, 

augmentar les aportacions de les fraccions reciclables així com millorar la seva qualitat,  

augmentant així els ingressos (pels retorns dels SIG i del cànon de la FORM) i 

disminuint el cost global del tractament dels residus. 

 

Si augmenten les quantitats recollides de les altres fraccions, la fracció resta disminuirà 

i, per tant, no caldrà plantejar una recollida a banda, ni destinar més esforços ni diners 

per un residu que cada vegada anirà disminuint i que ja serà absorbit pel circuït 

tradicional de recollida municipal. 

 
 
 
 
 

10.4.6. RESUM IMPLANTACIÓ RECOLLIDA PAP COMERCIAL 

 
 

A forma de resum, la recollida comercial segregada de cadascuna de les fraccions 

tindria les següents característiques: 

 

 

 

Nº 
establiments 

Producció setmanal 
de cada 

establiment 
Dies de 

recollida 

Hores 
de 

ruta 

Producció 
recollida PaP 

(kg/any) 

RESTA  53 > 50 kg/setmana 2 
                                      

4,0    449.710,89 

FORM  139 >= 50 kg/setmana 4 
                                      

6,0    
                                              

1.273.230,06    

PAPER I CARTRÓ  191 >= 5 kg/setmana 2 
                                      

6,0    
                                                  

110.473,27    

ENVASOS  217 >= 5 kg/setmana 2 
                                      

7,5    
                                                    

50.350,39    

VIDRE  83 > 10 kg/setmana 1 
                                      

4,5    
                                                  

107.716,53    
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Com ja s’ha esmentat en els anteriors apartats, no es recomana, en un principi, la 

implantació de la recollida PaP d’envasos ni fracció resta. Tot i així, es mostren les 

previsions de quantitats recollides en cas d’una possible implantació, a títol informatiu. 

 

La producció d’aquells establiments que disposarien de recollida porta a porta 

(producció recollida a través del PaP i una petita part a través dels contenidors del 

carrer) representaria el 78% del total de residus comercials i un 31% del total dels 

residus produïts al municipi (si s’implantés la recollida PaP de les cinc fraccions). 

 

 

 

Producció 
residus 

comercials total 
municipi 
(kg/any) 

Producció 
establiments 

amb PaP –
contenidors + 
PaP- (kg/any) 

% producció 
establiments 

amb PaP 
respecte total 

residus 
comercials (kg) 

% producció 
establiments 

amb PaP 
respecte total 

residus del 
municipi (kg) 

RESTA 958.614,26 449.710,89 47% 24% 

FORM 2.322.781,35 1.818.900,08 78% 38% 

PAPER-CARTRÓ 244.627,48 122.748,08 50% 13% 

ENVASOS 114.920,46 67.133,85 58% 7% 

VIDRE 142.606,59 119.685,04 84% 14% 

 
3.783.550,14 2.578.177,94 68% 27% 

 

Si es tenen en compte només aquells establiments que disposaran de recollida 

comercial PaP i suposant que el seu nivell de separació és igual que el del conjunt dels 

comerços, la quantitat de residus que actualment s’estarien recollint de forma 

selectiva de cada fracció serien els següents: 

 
Sí separen No separen Total 

 

Producció 
(kg/any) 

%  
Producció 
(kg/any) 

%  Producció 
(Kg./any) 

FORM 272.835,01 15% 1.546.065,07 85% 1.818.900,08 

PAPER I CARTRÓ 34.369,46 28% 88.378,62 72% 122.748,08 

ENVASOS 18.126,14 27% 49.007,71 73% 67.133,85 

VIDRE 45.480,31 38% 74.204,72 62% 119.685,04 
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Així, per exemple, dels establiments que disposaran de recollida PaP de FORM, 

s’estima que actualment ja s’estan recollint 272.835,01 kg/any als contenidors del 

carrer (un 15% de la seva generació). 

 

Amb la implantació de la recollida comercial porta a porta, s’espera augmentar la 

quantitat així com la qualitat (disminució dels impropis) d’aquelles fraccions dels 

residus que es decideixi recollir mitjançant aquest sistema.  

En concret, tal i com s’ha comentat anteriorment, les previsions són les d’arribar a 

recollir les següents quantitats per a cadascuna de les fraccions de selectiva, al menys 

en una primera fase d’implantació: 

 
Comerços amb PaP 

Producció recollida 
PaP 

Diferència 
respecte 
actualitat 

 
Nº 

establiments 
Producció 
(kg/any) % kg/any kg/any 

FORM 139 1.818.900,08 70% 1.273.230,06 1.000.395,04 

PAPER I CARTRÓ 191 122.748,08 90% 110.473,27 76.103,81 

ENVASOS 217 67.133,85 75% 50.350,39 32.224,25 

VIDRE 83 119.685,04 90% 107.716,53 62.236,22 

TOTAL   
2.128.467,05 72% 1.541.770,25 1.170.959,32 

 

Així, dels 2.128.467,05 kg de les fraccions de selectiva que en total produeixen els 

establiments que tindran recollida PaP (diferents establiments per a cada fracció) es 

recollirà el 72% de la mateixa a través de la recollida PaP. S’estima que no es recollirà 

la totalitat dels residus produïts ja que, com s’ha comentat anteriorment, és possible 

que algun establiments pugui estar tancat en l’horari de recollida, que no vulgui 

participar en el PaP, o que, de forma puntual, hagi d’utilitzar els contenidors del carrer. 

Per tant, comparant amb l’actualitat, si s’implantés la recollida segregada de les quatre 

fraccions, es recollirien un total de 1.170.959,32 kg més a l’any de les fraccions de 

selectiva. Aquesta quantitat de residus que en l’actualitat s’estan recollint com a 

fracció resta deixarien de tractar-se com a tal, amb la millora ambiental i l’estalvi 

econòmic que això suposa. 
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Pel que fa al conjunt dels residus comercials del Masnou, si els percentatges de 

recollida selectiva dels establiments que no disposaran de recollida PaP es manté igual 

que en l‘actualitat, amb la implantació del PaP s’arribaria a recollir de forma selectiva 

el 59% dels residus comercials produïts al municipi. 

 

 

Establiments 
sense 

recollida 
PaP 

Establiments 
amb 

recollida PaP 
Actualment es 

recicla Amb el PaP es reciclaria 

% reciclat 
respecte 

total 
producció 
comercial 

 

Producció 
(kg/any) 

Producció 
(kg/any) % kg/any % kg/any 

FORM 503.881,27 1.818.900,08 15% 348.417,20 
70% zona 
PaP i 15% 

de la resta 
1.348.812,25 58% 

PAPER-
CARTRÓ 

121.879,40 122.748,08 28% 68.495,69 
90% zona 
PaP i 28% 

de la resta 
144.599,50 59% 

ENVASOS 47.786,61 67.133,85 27% 31.028,52 
75% zona 
PaP i 27% 

de la resta 
63.252,77 55% 

VIDRE 22.921,55 119.685,04 38% 54.190,50 
90% zona 
PaP i 38% 

de la resta 
116.426,72 82% 

Total selectiva 696.468,83 2.128.467,05 18% 502.131,93 59% 1.673.091,25 59% 

 

 

En principi, en el conjunt de la recollida PaP comercial i dels contenidors del carrer 

(d’aquells establiments que no disposin de PaP) s’espera arribar a recollir de forma 

selectiva el 82% del vidre d’origen comercial, el 59% del paper-cartró, el 58% de la 

FORM i el 55% dels envasos.  

D’aquesta manera, amb la implantació de la recollida porta a porta comercial (de totes 

les fraccions), els residus produïts en el conjunt del municipi serien els següents, si la 

producció i el nivell de separació dels habitatges (inclou amarradors) es mantingués 

igual que en l’actualitat (veure apartat 5.1): 
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COMERÇOS HABITATGES TOTAL 

  

Fracció 
Producció 
(kg/any) 

Producció 
(kg/any) 

Producció 
(kg/any) 

% 
Diferència 
respecte 

l'actualitat 

RESTA 2.110.458,89 4.568.108,44 6.678.567,33 70,89% -14,96% 

FORM 1.348.812,25 374.493,60 1.723.305,85 18,29% 139,29% 

PAPER-
CARTRÓ 

144.599,50 202.577,69 347.177,19 3,69% 28,53% 

ENVASOS 63.252,77 209.407,88 272.660,65 2,89% 13,28% 

VIDRE 116.426,72 283.056,12 399.482,84 4,24% 18,55% 

Total 3.783.550,14 5.637.643,72 9.421.193,86 100% 184,69% 

 
 
 
La recollida selectiva de la FORM seria la fracció que experimentaria un major augment 

en cas que s’implantés la recollida PaP, un 139% respecte el que es recull en 

l’actualitat.  

 

Les altres fraccions, per altra banda, tindrien augments significatius també. La recollida 

selectiva del paper-cartró s’estima que augmentaria en un 29%, la del vidre en un 19% 

i la dels envasos en un 13%. Finalment, la fracció resta disminuiria en un 15%. 
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11. COST DE LA RECOLLIDA COMERCIAL SEGREGADA 

 
Per tal de calcular els costos de la recollida comercial segregada s’han tingut en 

compte els mitjans humans que serien necessaris per dur a terme la recollida així com 

els costos de combustible i manteniment de la maquinària (els equips que es farien 

servir serien els que ja té disponibles actualment l’Ajuntament del Masnou per a la 

recollida d’escombraries segons les directrius de l’Ajuntament). 

 

Els costos de personal s’han establert en 25,25 €/hora pel conductor i 18,72 €/hora pel 

peó, segons la memòria tècnica de l’actual contractista de la recollida d’escombraries, 

CLD. En un principi, tal i com s’ha acordat amb l’Ajuntament, per a la recollida de 

cadascuna de les fraccions serà suficient el conductor del recol·lector i un peó. En 

aquests costos no s’hi han inclòs possibles costos de coordinació o staff general que 

pugui aplicar el contractista. 

 

Pel que fa als costos de combustible i manteniment dels vehicles de recollida aquests 

s’han establert en 31,50 €/jornada de combustible i 29,66 €/jornada de manteniment i 

altres materials per jornada pel vehicle recol·lector de 16m3 (tal i com indica l’oferta de 

l’actual contractista).  

 

Per altra banda, per tal d’implantar la recollida PaP comercial caldrà adquirir un vehicle 

recol·lector nou, el qual es podria utilitzar per a la recollida de totes les fraccions que 

es decideixi implantar (veure apartat 10.3.6).  

 
Per últim, cal tenir en compte que a part de tots els costos esmentats en aquest estudi, 

caldrà preveure pressupost per a l’adquisició de bujols i cubells per lliurar als 

establiments que participin al PaP (sobretot pel que fa a la FORM i el vidre). 

 

També serà necessari el desenvolupament d’una campanya de comunicació i 

sensibilització ambiental per informar acuradament a tots els establiments de la 

implantació del PaP comercial. Alhora, com s’ha comentat anteriorment, es recomana 

dur a terme un seguiment de l’evolució del servei de recollida, com a mínim durant la 

primera fase d’implantació. 

 

Pel finançament d’aquestes actuacions i material es pot optar a les diferents línies de 

subvencions que ofereixen l’Agència de Residus de Catalunya, la Diputació de 

Barcelona i els SIG’s de residus.  

 

A continuació, per a cada fracció es mostra el cost de la recollida comercial PaP. 
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11.1.  COST RECOLLIDA PAP DE FORM 

 

 
El cost de la recollida PaP de la FORM per a 4 dies de recollida a la setmana s’ha 

estimat en 77.329,64 €. 

 

Per una banda hi ha les despeses en personal (un conductor i un peó) que amb un 

temps de ruta estimat de 6 hores i 208 jornades de treball a l’any sumarien un total de 

54.874,56 €. 

 

Per altra banda, les despeses en manteniment i combustible del vehicle, tenint en 

compte les jornades de treball, sumarien un total de 12.721,28 €. 

 

Per últim, cal afegir-hi un 4% de Despeses generals i Benefici industrial de l’empresa 

que proporcioni el servei, així com un 10% d’IVA. 

 

Personal 
Temps ruta 

(hores) 

Jornades 
treballades 

per any 

Preu 
hora 

personal 

Total 
personal 

dia 

Total 
personal 

anual 

Conductor 6 208 25,25 € 151,50 € 31.512,00 € 

Peó 6 208 18,72 € 112,32 € 23.362,56 € 

Subtotal Personal     43,97 € 263,82 € 54.874,56 € 

       

Maquinària 
(manteniment i 

combustible) 
Preu  

combustible 

Total 
combustible 

anual 

Preu 
unitari 
altres 

materials 

Total 
altres 

materials 
anual 

Total 
maquinària 

anual 

Recol·lector 16 m³ 31,50 € 6.552,00 € 29,66 € 6.169,28 € 12.721,28 € 

        Subtotal personal + 
maquinària   67.595,84 € 

4% DG i BI   2.703,83 € 

SUBTOTAL   70.299,67 € 

10% IVA   7.029,97 € 

TOTAL COST SERVEI   77.329,64 € 
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11.2.  COST RECOLLIDA PAP DE PAPER-CARTRÓ 

 

 
El cost de la recollida PaP del paper-cartró per a 2 dies de recollida a la setmana s’ha 

estimat que seria de 38.664,82 €. 

 

Per una banda hi ha les despeses en personal (un conductor i un peó) que amb un 

temps de ruta estimat de 6 hores i 104 jornades de treball a l’any sumarien un total de 

27.437,28 €. 

 

Per altra banda, les despeses en manteniment i combustible del vehicle, tenint en 

compte les jornades de treball, sumarien un total de 6.360,64 €. 

 
Per últim, cal afegir-li un 4% de Despeses generals i Benefici industrial de l’empresa 
que proporcioni el servei així com un 10% d’IVA. 
 

 

Personal 
Temps ruta 

(hores) 

Jornades 
treballades 

per any 
Preu hora 
personal 

Total 
personal 

dia 

Total 
personal 

anual 

Conductor 6 104 25,25 € 151,50 € 15.756,00 € 

Peó 6 104 18,72 € 112,32 € 11.681,28 € 

Subtotal personal 
    

27.437,28 € 

            

Maquinària 
(manteniment i 

combustible) 
Preu  

combustible 

Total 
combustible 

anual 

Preu 
unitari 
altres 

materials 

Total 
altres 

materials 
anual 

Total 
maquinària 

manteniment 
i combustible 

anual 

Recol·lector 16 m³ 31,50 € 3.276,00 € 29,66 € 3.084,64 € 6.360,64 € 

        Subtotal personal + 
maquinària   33.797,92 € 

4% DG i BI   1.351,92 € 

SUBTOTAL   35.149,84 € 

10% IVA   3.514,98 € 

TOTAL COST SERVEI   38.664,82 € 
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11.3.  COST RECOLLIDA PAP DE VIDRE 

 

 
El cost de la recollida PaP del vidre per a 1 dia de recollida a la setmana s’ha estimat 

que seria de 15.408,88 €. 

 

Per una banda hi ha les despeses en personal (un conductor i un peó) que amb un 

temps de ruta estimat de 4,5 hores i 52 jornades de treball a l’any sumarien un total de 

10.288,98 €. 

 

Per altra banda, les despeses en manteniment i combustible del vehicle, tenint en 

compte les jornades de treball,  sumarien un total de 3.180,32 €. 

 
Per últim, cal afegir-li un 4% de Despeses generals i Benefici industrial de l’empresa 

que proporcioni el servei així com un 10% d’IVA. 

 

 

Personal 
Temps ruta 

(hores) 

Jornades 
treballades 

per any 
Preu hora 
personal 

Total 
personal 

dia 

Total 
personal 

anual 

Conductor 4,5 52 25,25 € 113,63 € 5.908,50 € 

Peó 4,5 52 18,72 € 84,24 € 4.380,48 € 

Subtotal personal         10.288,98 € 

        

Maquinària 
(manteniment i 
combustible) 

Preu  
combustible 

Total 
combustible 

anual 

Preu 
unitari 
altres 

materials 

Total 
altres 

materials 
anual 

Total 
maquinària 

anual 

Recol·lector 16 m³ 31,50 € 1.638,00 € 29,66 € 1.542,32 € 3.180,32 € 

        Subtotal personal + 
maquinària   13.469,30 € 

4% DG i BI   538,77 € 

SUBTOTAL   14.008,07 € 

10% IVA   1.400,81 € 

TOTAL COST SERVEI   15.408,88 € 

 

 

 



 

 

 142 

 

 

11.4.  COST RECOLLIDA PAP DELS ENVASOS 

 

 
El cost de la recollida PaP dels envasos per a 2 dies de recollida a la setmana s’ha 

estimat que seria de 46.511,88 €. 

 

Per una banda hi ha les despeses en personal (un conductor i un peó) que amb un 

temps de ruta estimat de 7,5 hores i 104 jornades de treball a l’any sumarien un total 

de 34.296,60 €. 

 

Per altra banda, les despeses en manteniment i combustible del vehicle, tenint en 

compte les jornades de treball,  sumarien un total de 6.360,64 €. 

 
Per últim, cal afegir-li un 4% de Despeses generals i Benefici industrial de l’empresa 
que proporcioni el servei així com un 10% d’IVA. 
 

 

Personal 
Temps ruta 

(hores) 

Jornades 
treballades 

per any 
Preu hora 
personal 

Total 
personal dia 

Total 
personal 

anual 

Conductor 7,5 104 25,25 € 189,38 € 19.695,00 € 

Peó 7,5 104 18,72 € 140,40 € 14.601,60 € 

Subtotal personal         34.296,60 € 

       

Maquinària 
(manteniment i 

combustible) 
Preu  

combustible 

Total 
combustible 

anual 

Preu 
unitari 
altres 

materials 

Total altres 
materials 

anual 

Total 
maquinària 

anual 

Recol·lector 16 m³ 31,50 € 3.276,00 € 29,66 € 3.084,64 € 6.360,64 € 

        Subtotal personal + 
maquinària   40.657,24 € 

4% DG i BI   1.626,29 € 

SUBTOTAL   42.283,53 € 

10% IVA   4.228,35 € 

TOTAL COST SERVEI   46.511,88 € 
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11.5.  COST RECOLLIDA PAP DE LA FRACCIÓ RESTA 

 

 
El cost de la recollida PaP de la fracció resta per a 2 dies de recollida a la setmana s’ha 

estimat que seria de 28.202,07 €. 

 

Per una banda hi ha les despeses en personal (un conductor i un peó) que amb un 

temps de ruta estimat de 4 hores i 104 jornades de treball a l’any sumarien un total de 

18.291,52 €. 

 

Per altra banda, les despeses en manteniment i combustible del vehicle, tenint en 

compte les jornades de treball, sumarien un total de 6.360,64 €. 

 
Per últim, cal afegir-li un 4% de Despeses generals i Benefici industrial de l’empresa 
que proporcioni el servei així com un 10% d’IVA. 
 

 

Personal 
Temps ruta 

(hores) 

Jornades 
treballades 

per any 

Preu 
hora 

personal 

Total 
personal 

dia 

Total 
personal 

anual 

Conductor 4 104 25,25 € 101,00 € 10.504,00 € 

Peó 4 104 18,72 € 74,88 € 7.787,52 € 

Subtotal personal         18.291,52 € 

       

Maquinària  
(manteniment i 

combustible) 
Preu  

combustible 

Total 
combustible 

anual 

Preu 
unitari 
altres 

materials 

Total altres 
materials 

anual 

Total 
maquinària 

anual 

Recol·lector 16 m³ 31,50 € 3.276,00 € 29,66 € 3.084,64 € 6.360,64 € 

        Subtotal personal + 
maquinària   24.652,16 € 

4% DG i BI   986,09 € 

SUBTOTAL   25.638,25 € 

10% IVA   2.563,82 € 

TOTAL COST SERVEI   28.202,07 € 
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11.6.  COST VEHICLE RECOLLIDA 

 

 
A part dels costos anteriors, per dur a terme la recollida PaP comercial serà necessari 

adquirir un nou vehicle. Aquest es podria utilitzar per a la recollida de totes les 

fraccions a les que es decideixi implantar el PaP. 

 

El vehicle necessari seria un recol·lector de càrrega posterior de 16m3(6 tones de 

capacitat) amb compactadora i pesatge.   

 

El cost anual del vehicle, tenint en compte un preu d’adquisició de 150.000 € i una 

amortització a 10 anys, seria de 23.623,04 €12: 

 

 
 

Recol·lector 16m3 
 Preu d'adquisició                   150.000,00 €  

  Amortització                      15.000,00 €  

Finançament                        4.662,23 €  

Total A+F                      19.662,23 €  

Assegurances                            987,28 €  

Subtotal vehicle anual                      20.649,51 €  

4% DG i BI 825,98 € 

SUBTOTAL                      21.475,49 €  

10% IVA 2.147,55 € 

TOTAL VEHICLE 23.623,04 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
12

 Finançament a un 5,25% d’interès. Dades extretes de l’oferta econòmica de CLD, l’actual contractista 
de la recollida de residus al municipi.  
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12. BALANÇ RECOLLIDA COMERCIAL SEGREGADA 

 
 

A continuació per a cadascuna de les fraccions es mostra la despesa que implicaria la 

implantació del servei de recollida PaP tenint en compte els costos de la recollida 

comentats en l’anterior apartat així com els costos de tractament i els ingressos 

previstos dels retorns d’Ecoembes, Ecovidrio, el retorn del cànon de la FORM, etc.  

 

 

12.1.  RECOLLIDA COMERCIAL PAP DE FORM 

 
 

La despesa total que suposaria la implantació de la recollida comercial PaP de FORM, 

inclòs el tractament de la matèria orgànica (corregit aplicant un 14% d’impropis, 

segons dades de 2015) així com el retorn del cànon corresponent, és de 110.280,83 €. 

 

Total de kg 
anuals recollits 
a través del PaP   

                                                              
1.273.230,06 kg/any 

 Despeses Cost recollida PaP  77.329,64 € 

  Cost tractament FORM 88.973,32 € 

Ingressos Ingressos retorn cànon 
                                                         

56.022,12 €  

Total (Despeses – Ingressos) 110.280,83 € 

 

 

Tot i així, la implantació de la recollida PaP comercial de FORM no suposaria un 

increment de 110.280,83 € dels pressupostos ja que aquesta xifra no té en compte que 

ja s'està recollint certa quantitat de matèria orgànica dels contenidors del carrer 

provinent d’aquests establiments que comptaran amb el servei de PaP. La quantitat de 

FORM que s’ha estimat que actualment estan aportant aquests establiments és de 

296.234,93 kg anuals. Així, l'increment real que suposaria la recollida PaP comercial al 

total recollit seria de 1.000.395,04 kg/any de FORM. 

 

Tampoc s'ha aplicat a la xifra anterior la incidència que tindria en la fracció resta la 

recollida de més de 1.000 tones a l'any de FORM ja que comportaria una reducció dels 

residus recollits dels contenidors de fracció resta i, per tant, un estalvi pel que fa al 

tractament d’aquesta fracció. 
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Així, el balanç final de la recollida comercial PaP de la FORM en els pressupostos 

municipals seria el següent: 

 

Kg recollits respecte 
l'actualitat  a través del PaP    1.000.395,04  kg/any 

 Despeses Cost recollida PaP comercial FORM 77.329,64 € 

  Cost tractament FORM 69.907,61 € 

Ingressos Cost tractament Resta estalviat 
                                                         

64.025,28 €  

  Ingressos reals retorn cànon 
                                                         

44.017,38 €  

Total (Despeses – Ingressos)   39.194,58 € 

 

 

Per tant, si s'opta per aquest tipus de recollida, la implantació de la recollida comercial 

PaP de FORM suposaria una despesa extra de 39.194,58 € respecte els actuals 

1.675.241,30 € que suposa la recollida i gestió de residus al municipi. 

 

A més a més, si es té en compte que, amb molta probabilitat, es podria reduir en 1 dia 

la recollida dels contenidors de fracció resta del carrer (i encara mes si s’implantés 

també la recollida PaP de cartró), el cost final seria el que es mostra a continuació: 

 

Despeses Cost recollida PaP  77.329,64 € 

  Cost tractament FORM 69.907,61 € 

Ingressos 
1 dia de recollida de contenidors 
fracció Resta estalviat 

                                                         
43.910,69 €  

  Cost tractament Resta estalviat 
                                                         

64.025,28 €  

  Ingressos reals retorn cànon 
                                                         

44.017,38 €  

Total (Despeses – Ingressos)   -4.716,11 € 

 

 

Tot i així, al cost de la recollida se li ha de sumar el cost del vehicle recol·lector, fent un 

total de 18.906,93 €. 

 

Cost recollida PaP FORM -4.716,11 € 

Cost vehicle 23.623,04 € 

TOTAL RECOLLIDA PAP FORM 18.906,93 € 
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12.2.  RECOLLIDA COMERCIAL PAP DE PAPER-CARTRÓ 

 
 

La despesa total que suposaria la implantació de la recollida comercial PaP de paper-

cartró, inclosos els ingressos per la venda del material i els provinents d’Ecoembes, és 

de 18.096,69 €. 

 

Total de kg anuals recollits a 
través del PaP   

                                                                 
110.473,27   kg/any 

 Despeses Cost recollida PaP 38.664,82 € 

Ingressos Ingressos venda paper-cartró                        8.837,86 €  

  Ingressos Ecoembes                      11.730,27 €  

Total (Despeses – Ingressos)   18.096,69 € 

 

Tot i així, la implantació de la recollida PaP comercial de paper-cartró no suposaria un 

increment de 18.096,69 € dels pressupostos ja que aquesta xifra no té en compte que 

ja s'està recollint certa quantitat de paper i cartró dels contenidors del carrer provinent 

d’aquests establiments que comptaran amb el servei de PaP. La quantitat de paper-

cartró que s’ha estimat que actualment estan aportant aquests establiments és de  

34.369,46 kg anuals. Així, l'increment real que suposaria la recollida PaP comercial al 

total recollit seria de 76.103,81 kg/any de paper-cartró. 

 

Tampoc s'ha aplicat a la xifra anterior la incidència que tindria en la fracció resta la 

recollida de més de 76 tones a l'any de cartró ja que comportaria una reducció dels 

residus recollits dels contenidors de fracció resta i, per tant, un estalvi pel que fa al 

tractament d’aquesta fracció. 

 

Així, el balanç final de la recollida comercial PaP del paper-cartró en els pressupostos 

municipals seria el següent: 

 

Kg recollits respecte 
l'actualitat  a través del PaP   

                                                                   
76.103,81  kg/any  

 Despeses Cost recollida PaP  38.664,82 € 

Ingressos Cost tractament Resta estalviat 
                                                           

4.870,64 €  

  Ingressos reals venda paper-cartró 
                                                           

6.088,30 €  

  Ingressos reals Ecoembes 
                                                           

8.469,94 €  

Total (Despeses – Ingressos)   19.235,93 € 
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Per tant, si s'opta per aquest tipus de recollida, la implantació de la recollida comercial 

PaP de paper-cartró suposaria una despesa extra de 19.235,93 € respecte els actuals 

1.675.241,30 € que suposa la recollida i gestió de residus al municipi. 

 

A més a més, si es té en compte que, amb molta probabilitat, es podria reduir en 1/2  

dia la recollida dels contenidors de paper-cartró del carrer (que actualment es recullen 

3 dies a la setmana) el cost final seria el que es mostra  a continuació: 

 

Despeses Cost recollida PaP  38.664,82 € 

Ingressos 1/2 dia de recollida de contenidors estalviat 
                                                         

13.804,98 €  

  Cost tractament Resta estalviat 
                                                           

4.870,64 €  

  Ingressos reals venda paper-cartró 
                                                           

6.088,30 €  

  Ingressos reals Ecoembes 
                                                           

8.469,94 €  

Total (Despeses – Ingressos)   5.430,95 € 

 

 

Així, en realitat la implantació de la recollida PaP del paper-cartró suposaria, si 

finalment s’optés per reduir en mig dia la recollida dels contenidors de carrer de 

paper-cartró (com a mínim uns mesos després de la implantació del PaP per tal 

d’assegurar la seva correcta implantació i la disminució en l’ús dels contenidors de 

paper-cartró) una despesa de 5.430,95 €. 

 
Tenint en compte, el cost del vehicle recol·lector, el preu final de la implantació de la 

recollida de paper-cartró seria de 29.053,99 €. 

 

 
Cost recollida PaP PAPER-CARTRÓ 5.430,95 € 

Cost vehicle 23.623,04 € 

TOTAL RECOLLIDA PAP PAPER-CARTRÓ 29.053,99 € 
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12.3.  RECOLLIDA COMERCIAL PAP DE VIDRE 

 
 

La despesa total que suposaria la implantació de la recollida comercial PaP de vidre, 

inclosos els ingressos provinents d’Ecovidrio, és de 9.199,51 €. 

 

Total de kg anuals recollits a 
través del PaP  

                                             
107.716,53 kg/any 

 Despeses Costos recollida PaP  15.408,88 € 

Ingressos Ingressos Ecovidrio 
                                                           

6.209,37 €  

Total   9.199,51 € 

 

Tot i així, la implantació de la recollida PaP comercial de vidre no suposaria un 

increment de 9,199.51 € dels pressupostos ja que aquesta xifra no té en compte que ja 

s'està recollint certa quantitat de vidre dels contenidors del carrer provinent d’aquests 

establiments que comptaran amb el servei de PaP. La quantitat de vidre que s’ha 

estimat que actualment estan aportant aquests establiments és de 45.480,31 kg 

anuals. Així, l'increment real que suposaria la recollida PaP comercial al total recollit 

seria de 62.236,22 kg/any de vidre. 

 

Tampoc s'ha aplicat a la xifra anterior la incidència que tindria en la fracció resta la 

recollida de més de 62 tones a l'any de vidre ja que comportaria una reducció dels 

residus recollits dels contenidors de fracció resta i, per tant, un estalvi pel que fa al 

tractament d’aquesta fracció. 

 

Així, el balanç final de la recollida comercial PaP del vidre en els pressupostos 

municipals seria el següent: 

 

 

Kg recollits respecte 
l'actualitat  a través del PaP    

                                               
62.236,22 kg/any 

 
Despeses Cost recollida PaP  15.408,88 € 

Ingressos Cost tractament Resta estalviat                 3.983,12 €  

  Ingressos reals Ecovidrio                 3.587,64 €  

Total   7.838,12 € 
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Per tant, si s'opta per aquest tipus de recollida, la implantació de la recollida comercial 

PaP de vidre suposaria una despesa extra de 7.838,12 € respecte els actuals 

1.675.241,30 € que suposa la recollida i gestió de residus al municipi. 

 

En aquest cas no es contempla la possibilitat de reduir cap dia la recollida de 

contenidors del carrer. 

 

Tenint en compte, el cost del vehicle recol·lector, el preu final de la implantació de la 

recollida de vidre seria de 31.461,16 €. 

 

 

Cost recollida PaP VIDRE 7.838,12 € 

Cost vehicle 23.623,04 € 

TOTAL RECOLLIDA PAP VIDRE 31.461,16 € 

 
 
 

12.4.  RECOLLIDA COMERCIAL PAP D’ENVASOS 

 
 

La despesa total que suposaria la implantació de la recollida comercial PaP d’envasos, 

inclosos els ingressos provinents d’Ecoembes, és de 27.535,77 €. 

 

Total de kg anuals recollits a 
través del PaP  

                                               
50.350,39 kg/any    

 
Despeses Costos recollida 46.511,88 € 

Ingressos Ingressos Ecoembes                   18.976,11 €  

Total   27.535,77 € 

 

Tot i així, la implantació de la recollida PaP comercial d’envasos no suposaria un 

increment de 27.535,77 € dels pressupostos ja que aquesta xifra no té en compte que 

ja s'està recollint certa quantitat d’envasos dels contenidors del carrer provinent 

d’aquests establiments que comptaran amb el servei de PaP. La quantitat d’envasos 

que s’ha estimat que actualment estan aportant aquests establiments és de 18.479,95  

kg anuals. Així, l'increment real que suposaria la recollida PaP comercial al total recollit 

seria de 32.224,25 kg/any d’envasos. 

 



 

 

 151 

 

 

 

Tampoc s'ha aplicat a la xifra anterior la incidència que tindria en la fracció resta la 

recollida de més de 32 tones a l'any d’envasos ja que comportaria una reducció dels 

residus recollits dels contenidors de fracció resta i, per tant, un estalvi pel que fa al 

tractament d’aquesta fracció. 

 

Així, el balanç final de la recollida comercial PaP dels envasos en els pressupostos 

municipals seria el següent: 

 

 

Kg recollits respecte l'actualitat  
a través del PaP                                         32.224,25 kg/any   

 
 Despeses  Costos recollida 46.511,88 € 

 Ingressos  
Ingressos Ecoembes              12.144,71 €  

Despesa tractament Resta estalviada                2.062,35 €  

Total   
                                                         

32.304,82 €  

 

Per tant, si s'opta per aquest tipus de recollida, la implantació de la recollida comercial 

PaP d’envasos suposaria una despesa extra de 32.304,82 € respecte els actuals 

1.675.241,30 € que suposa la recollida i gestió de residus al municipi. 

 

En aquest cas no es contempla la possibilitat de reduir cap dia la recollida de 

contenidors del carrer. 

 

Tenint en compte, el cost del vehicle recol·lector, el preu final de la implantació de la 

recollida d’envasos seria de 55.927,86 €. 

 

 

 

Cost recollida PaP ENVASOS  32.304,82 € 

 Cost vehicle  23.623,04 € 

 TOTAL RECOLLIDA PAP ENVASOS  55.927,86 € 
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12.5.  RECOLLIDA COMERCIAL PAP DE FRACCIÓ RESTA 

 
 

En el cas de la recollida PaP de la fracció resta (tot i que com ja s’ha explicat 

anteriorment no es recomana la seva implantació) la despesa total que suposaria la 

implantació seria de 28.202,07 €. En aquest cas no hi hauria cap ingrés ni es podria 

reduir la recollida de contenidors del carrer (en tot cas disminuiria la saturació de 

contenidors de resta en aquelles zones properes als gran productors). 

 

 

 

12.6.  RESUM RECOLLIDA COMERCIAL PAP  

 
 

De forma resumida el cost de la recollida comercial PaP seria el següent: 

 

 

RESUM PER 
FRACCIÓ O 
CONCEPTE 

CARACTERÍSTIQUES 
COST 

(DESPESES - 
INGRESSOS) 

COST REAL 
(Diferència real 

quantitats 
recollides 
respecte 

actualitat, 
reducció 

tractament 
fracció resta…) 

COST en cas 
que 

s'eliminés 
algun dia de 
recollida de 
contenidors 

de carrer 

FORM 4 dies de recollida, 1 conductor + 1 peó 110.280,83 € 39.194,58 € -4.716,11 € 

PAPER-
CARTRÓ 2 dies de recollida, 1 conductor + 1 peó 18.096,69 € 19.235,93 € 5.430,95 € 

VIDRE 1 dia de recollida, 1 conductor + 1 peó 9.199,51 € 7.838,12 € - 

ENVASOS 2 dies de recollida, 1 conductor + 1 peó 27.535,77 €       32.304,82 €  - 

RESTA 2 dies de recollida, 1 conductor + 1 peó 
                                        

28.202,07 €  - - 

VEHICLE 
RECOL·LECTOR 16 m3 23.623,04 € 23.623,04 € 

        
23.623,04 €  
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Així, segons a quines fraccions dels residus s’implanti la recollida PaP i tenint en 

compte el cost del vehicle recol·lector, la despesa seria la que es mostra a continuació:  

 

 

CONCEPTE 

COST 
(DESPESES - 
INGRESSOS) 

COST REAL 
(Diferència real 

quantitats 
recollides 
respecte 

actualitat, 
reducció 

tractament 
fracció resta…) 

COST REAL en 
cas que 

s'eliminés 
algun dia de 
recollida de 
contenidors 

de carrer 

Vehicle recol·lector + Recollida PaP FORM 133.903,87 € 62.817,62 € 18.906,93 € 

Vehicle recol·lector + 
Recollida PaP PAPER-
CARTRÓ 41.719,73 € 42.858,97 € 29.053,99 € 

Vehicle recol·lector + 
Recollida PaP FORM + 
PAPER-CARTRÓ 152.000,56 € 82.053,55 € 24.337,88 € 

Vehicle recol·lector + 

Recollida PaP FORM + 
PAPER-CARTRÓ + 
VIDRE 161.200,07 € 89.891,68 € 32.176,00 € 

Vehicle recol·lector + 

Recollida PaP FORM + 
PAPER-CARTRÓ + 
VIDRE + ENVASOS 188.735,85 € 122.196,50 € 64.480,82 € 

Vehicle recol·lector + 

Recollida PaP FORM + 
PAPER-CARTRÓ + 
VIDRE + ENVASOS + 
RESTA 216.937,92 € 150.398,57 € 92.682,89 € 

 

 

Finalment, s’haurà de decidir si la despesa que suposa la implantació de la recollida 

PaP comercial és assumida només per les activitats econòmiques o també pels 

habitatges, entenent la seva implantació com una millora que afecta a tot el conjunt 

del municipi. 
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13. CONCLUSIONS 

 
En el present estudi s’han presentat els resultats de l’anàlisi realitzat del teixit 

comercial del Masnou i una estimació de la seva producció de residus. Això permetrà a 

l’Ajuntament establir les noves quotes tributàries que haurien de satisfer cadascun 

dels sectors i actualitzar l’ordenança fiscal de la taxa d’escombraries. Les quotes 

proposades a l’estudi són només una estimació del que hauria de pagar cada sector 

segons la seva producció de residus. A l’hora d’establir les quotes tributàries finals a la 

nova ordenança fiscal, es recomana fixar unes quotes tributàries que tinguin en 

compte els presents càlculs (és a dir la producció de residus de l’activitat) però també 

altres factors (la capacitat econòmica de l’activitat, la seva temporalitat, etc.). També 

es poden incloure beneficis fiscals per a les activitats econòmiques amb un valor 

ambiental o social. Cal tenir present que la taxa per la recollida i gestió de residus 

haurà d’adaptar-se a les cirumstàncies del moment. Així, haurà de modificar-se en cas 

d’incorporar nous serveis o, per exemple, en cas d’implantar la recollida PaP comercial. 

Per últim, caldrà valorar quina és l’evolució de la producció de residus al municipi així 

com dels ingressos obtinguts per la recollida selectiva (retorn del cànon, Ecoembes, 

Ecovidrio...) a l’hora d’establir les quotes tributàries un futur. 

 

Per altra banda, en el present informe s’ha inclòs l’estudi sobre la implantació de la 

recollida comercial segregada o porta a porta a la zona comercial del Masnou. S’ha 

establert a quins establiments grans productors es podria oferir la recollida, quines 

quantitats s’espera arribar a recollir i quina despesa suposaria l’establiment del servei 

per als pressupostos municipals. Segons els resultats obtinguts a l’estudi, en un principi 

es recomana la implantació de la recollida PaP de paper-cartró i de la FORM ja que això 

farà augmentar significativament el percentatge de reciclatge al municipi i reduirà 

considerablement  el desbordament dels contenidors de fracció resta i cartró. El vidre 

és una altra de les fraccions que es podria valorar la seva recollida PaP per tal de 

millorar el nivell de reciclatge d’aquest material. Per últim, pel que fa als envasos i la 

fracció resta no es recomana impantar-ne la recollida PaP, al menys en un primer 

moment,  ja que és un cost afegit que no s’espera que reporti grans avantatges. En tot 

cas, en un futur, en cas de disposar d’una recollida PaP comercial de les altres fraccions 

prou madura i ben implantada, es podria valorar el possible establiment d’una 

recollida PaP dels envasos als grans productors.   
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ANNEX 1 PRODUCCIÓ DE RESIDUS DETALLADA DE LES ACTIVITATS 

 

A continuació es mostra la taula amb la producció de residus detallada per a cadascuna 

de les tipologies d’activitats econòmiques segons les enquestes realitzades. 

Per a més informació consultar l’arxiu “Llistat activitats i residus.xls”. 
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CARTRÓ VIDRE ENVASOS RESTA TOTAL
Kg/any Kg/any Kg/any Kg/any Kg/any kg/any 

Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana

HABITATGE-COMERÇ 10 3 30% 0,00 3,90 0,00 0,00 49,57 53,47 534,70

ACADÈMIA 18 6 33% 0,00 100,97 0,00 19,41 56,33 176,71 3.180,78

CLÍNICA DENTAL 13 3 23% 0,00 10,01 0,00 29,12 169,00 208,13 2.705,69

ACTIVITATS NO INCLOSES EN ALTRES APARTATS 79 6 8% 0,00 92,61 0,00 35,97 152,10 280,68 22.173,88

ENTITAT BANCÀRIA 11 2 18% 0,00 163,80 0,00 58,24 185,90 407,94 4.487,34

CENTRE ESPORTIU I LÚDIC SENSE BAR 12 3 25% 0,00 50,96 0,00 41,25 360,53 452,74 5.432,88

TALLER MECÀNIC 15 3 20% 0,00 165,79 0,00 97,07 225,33 488,19 7.322,90

CONSULTORI MÈDIC 17 2 12% 0,00 109,46 0,00 50,96 371,80 532,22 9.047,74

COMERÇ AL DETALL (NO INCLÒS EN ALTRES APARTATS) 142 77 54% 0,00 294,84 0,00 37,75 266,71 599,30 85.100,60

OFICINA 120 15 13% 0,00 121,27 0,00 10,43 467,57 599,27 71.912,26

CENTRE DE BELLESA I ESTÈTICA 56 10 18% 0,00 34,46 0,00 38,58 628,68 701,72 39.296,32

PETITA INDÚSTRIA I TALLERS 65 9 14% 0,00 157,20 0,00 49,34 578,36 784,90 51.018,28

VETERINARI 4 2 50% 0,00 167,70 0,00 41,86 642,20 851,76 3.407,04

BAR MUSICAL 8 2 25% 0,00 52,00 504,14 14,56 371,80 942,50 7.540,00

OBRADOR DE PA  INDUSTRIAL 1 1 100% 546,00 92,19 0,00 7,28 338,00 983,47 983,47

FLORISTERIA 6 2 33% 1.456,00 68,25 0,00 50,96 135,20 1.710,41 10.262,46

DISCOTECA  Fins a 300 m2 5 2 40% 0,00 83,20 1.462,50 65,52 169,00 1.780,22 8.901,10

CINEMA 1 1 100% 364,00 702,00 0,00 218,40 608,40 1.892,80 1.892,80

FARMÀCIA 8 4 50% 0,00 809,38 0,00 41,86 1.360,45 2.211,69 17.693,52

GELADERIA 2 2 100% 1.274,00 396,24 0,00 229,32 338,00 2.237,56 4.475,12

VENDA DE PA I PASTISSERIA 10 6 60% 2.184,00 348,40 0,00 42,47 518,27 3.093,13 30.931,33

GUINGUETA MUNICIPAL 4 2 50% 1.911,00 291,20 215,33 305,76 980,20 3.703,49 14.813,97

COMERÇ AL DETALL D'ALIMENTACIÓ 13 7 54% 2.652,00 688,44 0,00 156,00 444,23 3.940,67 51.228,73

VENDA DE PA I PASTISSERIA AMB DEGUSTACIÓ I/O OBRADOR 10 3 30% 2.548,00 723,84 161,72 232,96 524,16 4.190,68 41.906,80

BENZINERA 3 3 100% 0,00 90,13 0,00 0,00 4.934,80 5.024,93 15.074,80

CENTRE ESPORTIU I LÚDIC AMB BAR 3 1 33% 2.548,00 31,20 63,49 873,60 1.622,40 5.138,69 15.416,07

MENJARS PREPARATS 13 3 23% 5.399,33 316,16 28,22 160,16 664,73 6.568,61 85.391,87

BAR, FRANKFURT 39 15 38% 4.416,53 193,79 591,03 289,74 1.106,39 6.597,48 257.301,80

DISCOTECA  Més de 300 m2 1 1 100% 0,00 416,00 5.850,00 29,12 405,60 6.700,72 6.700,72

HOTELERIA Fins a 50 llits 2 2 100% 5.824,00 485,16 1.146,44 378,56 811,20 8.645,36 17.290,73

CARNISSERIA-XARCUTERIA-VOLATERIA, PEIXATERIA 27 10 37% 8.291,11 183,03 0,00 170,41 589,87 9.234,42 249.329,34

ESCOLA BRESSOL 3 3 100% 5.460,00 76,27 39,00 203,84 4.281,33 10.060,44 30.181,32

GUINGUETA PLATJA 6 2 33% 7.644,00 910,00 1.287,00 203,84 591,50 10.636,34 63.818,04

ESCOMBRARIES PER TONA-CÀMPING 1 1 100% 8.386,25 262,07 818,97 807,18 2.725,53 13.000,00 13.000,00

CENTRE D'ENSENYAMENT Fins a 500 alumnes 2 2 100% 11.340,00 1.135,35 117,22 307,44 1.287,00 14.187,01 28.374,02

BAR-RESTAURANT 20 9 45% 11.203,11 593,96 1.413,57 422,24 1.419,60 15.052,48 301.049,58

FRUITERIA 14 9 64% 12.497,33 1.859,52 0,00 265,32 1.194,27 15.816,44 221.430,10

RESTAURANT 34 8 24% 17.472,00 296,40 1.499,23 773,50 2.841,45 22.882,58 778.007,72

SUPERMERCAT  15 11 73% 24.224,00 1.164,80 0,00 821,43 2.707,07 28.917,30 433.759,50

ESCOMBRARIES PER TONA-NÀUTIC 1 1 100% 16.076,12 893,12 7.418,34 1.347,33 4.265,09 30.000,00 30.000,00

CENTRE D'ENSENYAMENT  Més de 500 alumnes 1 1 100% 34.020,00 2.844,00 146,52 604,80 1.872,00 39.487,32 39.487,32

RESIDÈNCIA  Fins a 50 llits 5 2 40% 17.836,00 669,76 164,32 560,56 22.240,40 41.471,04 207.355,20

ESCOMBRARIES PER TONA-CÀPRABO 1 1 100% 24.600,00 0,00 0,00 0,00 36.900,00 61.500,00 61.500,00

HOTELERIA Més de 50 llits (ALBERG) 1 1 100% 61.152,00 1.040,00 84,66 2.446,08 5.678,40 70.401,14 70.401,14

INDÚSTRIA GRAN 1 1 100% 2.184,00 23.400,00 0,00 3.640,00 54.866,76 84.090,76 84.090,76

MCDONALDS 1 1 100% 7.644,00 4.368,00 0,00 72,80 75.712,00 87.796,80 87.796,80

RESIDÈNCIA Més de 50 llits 2 1 50% 25.480,00 624,00 211,64 815,36 68.140,80 95.271,80 190.543,60

TOTAL 826 262 32% 3.783.550,14

TIPOLOGIES
Núm. 

locals

Núm. 

locals 

visitats

% 

visitats

FORM
Kg totals                   

(per tipologia)
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ANNEX 2 ACTIVITATS ECONÒMIQUES AMB CONVENI 

 

Hi ha tres activitats econòmiques al Masnou que disposen d’un conveni amb 

l’ajuntament i paguen un preu per tona de residus generats a l’any. 

 

A continuació es mostra un resum de les estimacions de generació que s’han realitzat 

en base a les visites i entrevistes amb els encarregats de cada establiment. 

 

Els resultats són una estimació i seria adient, segons es cregui convenient, realitzar un 

estudi més detallat. 

 

 

CÀMPING 

 

El conveni signat de 13 Tm l’any sembla que podria estar molt per sota de la producció 

(126 Tm per any) i sembla que seria oportú realitzar un estudi més detallat i modificar 

el conveni si els resultats així ho indiquen. 

En total, tenen 5 contenidors de resta, 1 iglú d’envasos i 1 iglú de vidre. És molt difícil 

calcular els residus que hi llencen doncs depèn molt de cada client.  

El responsable del càmping comenta que durant els mesos de juliol i agost omplen 4 

contenidors de 1100L cada dia, aproximadament, i la resta de l’any 1/4 dels 4 

contenidors de 1100L cada dia. 

- Contenidors de càrrega lateral de resta: 4400L/dia*2 mesos (juliol i agost) + 

1100L/dia*10 mesos (set-juny) / 12 mesos = 1650L al dia 

D’aquests litres, s’estima que uns 770L són d’envasos, 120l de paper-cartró, 320L de 

FORM i 560L de fracció resta. 

 

- Iglú de vidre (2500L): estimem que el recullen cada 15 dies al juliol i agost i cada 30 

dies la resta de l’any: [2500/15*2+2500/30*10]/12=97L al dia. 

 

- Iglú d’envasos: estimem que és el menys utilitzat per desconeixement i perquè és 

una fracció que s’acostuma a separar menys que el vidre. A efectes del present 

càlcul no es tindrà en compte. 
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- A part, comenten que llencen unes 4 caixes de cartró de mida M al dia, de mitjana 

(entre el bar-restaurant i el supermercat). 

 

PRODUCCIÓ RESIDUS L/dia kg/Any 

FORM 320 81.536,00 

Envasos 770 7.847,84 

Paper-cartró 120 + 4 caixes mitjanes (bar-rest i súper) 2.548,00 

Vidre 97 7.962,50 

Resta 560 26.499,20 

Total  126.393,54 

 

CLUB NÀUTIC 

El conveni signat de 30 Tm l’any sembla força acurat i realista. 

Només tenen contenidors de 1100L de fracció resta al carrer. La Nècora d’Or i alguns 

locals del port esportiu també els fan servir.  
 

La seva producció de residus depèn molt de l’època de l’any. Així, al dia generen, 

aproximadament (càlculs realitzats juntament amb el gerent del club): 

Juliol-Agost ( 2 mesos): 

- Bar: 2x80l --> 30l FORM+50l Envasos + 50l rebuig+4a vidre+1 caixa cartró 

- Restaurant: 2x240l --> 120l envasos + 80l FORM + 40l rebuig+70ampolles+ 2caixes 

- Club: 1x80l --> 40l envasos, 40l rebuig, 2 caixes cartró, 10l paper 

 
Juny-Setembre (2 mesos): 
- Bar: 1x80l --> 15l FORM+25l Envasos + 25l rebuig+4a vidre+1 caixa cartró 

- Restaurant: 1x240l: 80l envasos + 50l FORM + 30l rebuig+50ampolles+ caixes 

- Club: 1x80l --> 40l envasos, 40l rebuig, 2 caixes cartró, 10l paper 

 
Octubre-Maig (8 mesos): 
- Bar: 1x50l --> 10l FORM+20l Envasos + 20l rebuig+4a vidre+1 caixa cartró 

- Restaurant: 1x120l+x: 50l envasos + 40l FORM + 20l rebuig+30ampolles+ 2 caixes 
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- Club: 1x80l --> 40l envasos, 40l rebuig, 2 caixes cartró, 10l paper 

 

Club: 50% envasos, 50% resta, paper: 240l/mes (gestor propi), cartró 2 caixes M/dia 

Restaurant: 30 ampolles vi + 30 ampolles aigua + 10 ampolles altres (licor, etc.)/dia 

(temporada alta), cartró 2 caixes M/dia, de la resta de volum un 50% envasos, 40% 

FORM i 10% resta 

Bar: 4 ampolles licor/dia (mitjana), cartró 1 caixa M/dia, de la resta de volum, FORM 

molt poca (10l), envasos pocs (50%) i fracció resta 

 

PRODUCCIÓ RESIDUS L/dia (mitjana) kg/Any 

FORM 63 16.052,40 

Envasos 132 1.345,34 

Paper-cartró 5 caixes M + 10l paper 891,80 

Vidre 44 ampolles 75cl 7.407,40 

Resta 91 4.258,80 

Total  29.955,74 

 

 

CAPRABO 

El conveni signat de 61,5 Tm l’any sembla que podria estar per sota de la producció 

estimada però ja es va fer l’any 2015 un estudi detallat dels quilos recollits per tant, no 

es creu convenient modificar el conveni. 

Un dels encarregats comenta que treuen cada dia 2 contenidors de 1100L de fracció 

resta (dels 6 que tenen), amb orgànica (no la separen) i fracció resta (segurament 

també hi deu haver residus corresponents a la fracció envasos i altres). Del total, 

calculen que uns 240L són d'orgànica. Possiblement els contenidors no els treuen 

plens, sinó, segons els càlculs, generarien unes 132 Tm a l’any, gairebé el doble del 

conveni. 
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Les dades de cartró i envasos (pels quals tenen un gestor propi i, per tant, no han estat 

incloses en el càlcul) han estat extretes del conveni signat amb l'Ajuntament. La carn i 

altres productes de menjar a punt de caducar els donen a la Creu Roja. 

 

 

PRODUCCIÓ RESIDUS L/dia (mitjana) kg/Any 

FORM 240 52.416,00 

Envasos Uns 275L, Gestor propi 2400 

Paper-cartró Unes 480 caixes L, Gestor propi 60.000 

Vidre -  

Resta 980 79.497,60 

Total  131.913,60 

 

 

Els locals (bar i botigues i, recentment, un Abacus) que estan dins del centre comercial 

sembla que no consten en el padró de la taxa d’escombraries. Caldria saber si els seus 

residus són recollits conjuntament amb els del supermercat i ja estan inclosos dins del 

conveni o no. 
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ANNEX 3 TEXT ORDENANÇA FISCAL DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS 

 

A continuació s’adjunta el text proposat de la nova ordenança fiscal reguladora de la 

taxa de gestió de residus municipals al Masnou: 

 
 
 

 
TAXA PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS 

 
 

 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.s) del text refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de  
març (TRHL) i de conformitat amb el què es disposa en els articles 15 a 19 
d’aquest text legal i la Llei 2/2011, de 29 de juliol, de residus i sòls contaminats, 
aquest Ajuntament estableix la taxa per recollida, transport i tractament dels 
residus municipals, que es regirà per aquesta ordenança fiscal. 

 
 
I.– Taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, transport i 
tractament dels residus municipals d’habitatges. 
 

Article 2n. Fet imposable 

1. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria de 
recollida, transport i tractament dels residus municipals d'habitatges la prestació 
del servei següent: 

a) Recollida, transport i tractament dels residus generats en les llars com 
a conseqüència de les activitats domèstiques. 

2. A aquest efecte, es consideren residus municipals d’habitatges, d’acord amb 
l’article 3 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora dels residus, aquells residus generats en els 
domicilis particulars i s'exclouen d'aquest concepte els residus de tipus 
industrial, les runes d'obres, els detritus humans, les matèries i els materials 
contaminants, corrosius, perillosos o els que la seva recollida o abocament 
requereixin l'adopció de mesures especials higièniques, profilàctiques o de 
seguretat. 
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Article 3r. Subjecte passiu 

1. Són subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació del servei de 
recepció obligatòria de recollida, transport i tractament de les escombraries i 
residus municipals d’habitatges les persones físiques o jurídiques i les entitats a 
què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que ocupin o utilitzin 
els habitatges o els locals o els solars situats en els llocs, places, carrers o vies 
públiques en què el servei es realitzi, bé sigui a títol de propietari o 
d'usufructuari, d'habitant, d'arrendatari o, fins i tot, de precari. 

2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el 
propietari dels habitatges o locals o solars, el qual podrà repercutir, si s'escau, 
les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei. 

 
 
Article 4t. Beneficis fiscals  
 
1. Tindran dret a una bonificació equivalent al 100% de l'import de la taxa de 
recollida transport i tractament de les escombraries i els residus municipals 
d’habitatges, aquelles unitats familiars que reuneixin les següents condicions: 
 

a) Que el titular de l’habitatge o persona que representi a la unitat 
familiar consti empadronat en aquest municipi amb una antiguitat mínima 
de 4 anys i que la resta de components de la unitat familiar també 
constin empadronats en el Masnou. 
 
b) Que l'habitatge que, per qualsevol títol, ocupi la unitat familiar ho sigui 
en concepte de residència habitual i permanent i no com a segona 
residència. 
 
c) Que la persona que representi a la unitat familiar, presenti sol·licitud 
declarant ser certes les dades anteriors i adjuntant la documentació 
següent: 

 

 Les declaracions de l’impost sobre la renda de les persones 

físiques de la unitat familiar, o en el seu cas, certificat que acrediti 

la no obligació de la presentació de la declaració d’IRPF i/o 

documentació suficient per tal d’acreditar el nivell econòmic de la 

unitat familiar. 

 Autorització perquè l’Ajuntament del Masnou pugui recaptar dades 

de què disposa l’Agència Tributària referents a l’impost sobre la 

renda de les persones físiques i rendes exemptes, de la persona 

sol·licitant i dels altres membres de la unitat de convivència, a la 

qual s’haurà d’adjuntar fotocòpia/es del/s document/s nacional/s 

d’identitat, passaport/s o permís/os de residència. 
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d) Que els ingressos totals mensuals (SI) acompleixin les següents 
condicions: 
 

 SI / n < 1,40 * IRSC (n nombre de membres de la unitat familiar) 

 SI < 2.153,00 € 

 

2. Tindran dret a una bonificació equivalent al 50% de l'import de la taxa de 
recollida transport i tractament de les escombraries i els residus municipals 
d’habitatges, aquelles unitats familiars no incloses en l'apartat anterior que, 
reunint les condicions A), B) i C), tinguin uns ingressos totals mensuals SI que 
acompleixin les següents condicions: 

a) SI / n < 1,75 * IRSC (n nombre de membres de la unitat familiar) 

b) SI < 2.690,00 € 

3. Per tal d’establir els ingressos totals mensuals (SI) per a les persones majors 
de 65 anys, jubilats o pensionistes, per a les persones perceptores d’un PIRMI 
o pensió que el substitueix, o bé per aquelles que cobrin una pensió per 
invalidesa, es descomptaran dels seus ingressos els imports següents: 

 Les despeses de lloguer fins a un màxim de 350,00 € mensuals. 

 Les despeses de la hipoteca fins a un màxim de 350,00 € mensuals o, 

en el cas de no tenir-ne, les despeses de l’IBI del seu habitatge. 

 

4. Per poder gaudir de les bonificacions establertes en els apartats 1 i 2, caldrà 
sol·licitar-la formalment a l’Ajuntament, abans del 28 de febrer de cada any, i 
s’haurà d’acreditar els requisits detallats en els apartats anterior. Així mateix 
l'Ajuntament del Masnou, es reserva el dret de comprovar Ia certesa de les 
dades que figurin a les sol·licituds presentades. La vigència per a la sol·licitud 
de la bonificació caduca forçosament el 31 de desembre de cada exercici i ha 
de comprendre l'exercici en vigor.  

Les sol·licituds de bonificació que s’acceptin es veuran reflectides en el rebut 
corresponent a l’exercici de la taxa per a la gestió d’escombraries i altres 
residus urbans. 

5. Gaudiran d’una reducció del 100% sobre la quota de la taxa les associacions 
de la vila del Masnou que hagin estat declarades d’utilitat pública o que siguin 
reconegudes d’interès social. A aquest efecte, hauran de formular la sol·licitud 
corresponent i hauran d’acreditar que reuneixen els requisits següents: 

a) Que estiguin inscrites al Registre d’entitats i col·lectius municipals. 

b) Que tinguin una finalitat estatutària orientada a la satisfacció 
d’interessos que transcendeixin els dels mateixos associats i associades. 
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c) Que realitzin habitualment i preferentment actuacions en benefici de 
terceres persones. 

d) Que l’establiment o local objecte de la taxa es destini al 
desenvolupament d’activitats pròpies de la seva finalitat associativa 
d’interès públic o social. 

La sol·licitud haurà de ser informada pels serveis tècnics municipals i la 
reducció haurà de ser aprovada, previ informe favorable de la Comissió 
Informativa de Serveis Generals, en el seu cas, per la Junta de Govern Local. 

 

Article 5è. Quota tributària 

1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat d’habitatge. 
S’entén per habitatge el que es destina a domicili particular. 

2. A aquest efecte, a cada habitatges se li aplicarà la quota de ....................... € 

3. En els supòsits d’inici o cessació, en el transcurs de l’any natural, el període 
impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància amb el conseqüent prorrateig de la 
quota per trimestres naturals. 

4. Aquells subjectes passius que, durant l’any natural (1 de gener a 31 de 
desembre) anterior, hagin utilitzat, mitjançant la presentació de la tarja facilitada 
a l’efecte, les deixalleries municipals mancomunades entre Alella, Masnou i 
Teià, ja sigui la fixa o la mòbil, gaudiran d’una reducció de la quota de la taxa, 
establerta en l’apartat 2.1 d’aquest mateix article, d’acord amb el barem 
següent: 

 De 0 a 2 utilitzacions anuals ..................................... 0% 

 De 3 a 6 utilitzacions anuals ..................................... 5% 

 De 7 a 10 utilitzacions anuals ................................. 10% 

 D’11 a 14 utilitzacions anuals ................................. 15% 

 A partir de 15 utilitzacions anuals ........................... 20% 

 

L’aplicació d’aquesta reducció de la quota, que és realitzarà d’ofici, serà 
efectiva en el rebut de la taxa per recollida, transport i tractament de les 
escombraries i els residus municipals d’habitatges, del següent exercici i queda 
condicionada a la concreta regulació per l’Ajuntament de les condicions 
específiques i/o requisits mínims exigits. 

Les entrades de la deixalleria es registren a través d’una targeta que identifica 
cada domicili i només es podrà garantir l’aplicació de la quota reduïda quan es 
pugui comprovar efectivament l’ús que ha fet un domicili del servei de 
deixalleria. 
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Seran exclosos de la possibilitat de gaudir d’aquestes quotes, els subjectes 
passius que hagin estat sancionats o amonestats per infligir les normes i 
ordenances de recollida selectiva. 

 

Article 6è. Acreditament 
 
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què 
s'iniciï la realització del servei, que hom entendrà iniciat, atesa la seva 
naturalesa de recepció obligatòria, quan el servei municipal de recollida 
transport i tractament de les escombraries i els residus municipals d’habitatges 
en els carrers o llocs on figurin els habitatges o locals utilitzats pels contribuents 
subjectes a la taxa estigui establert i en funcionament. 
 
2. Una vegada s'hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes 
s'acreditaran el primer de gener. 
 
 
Article 7è. Normes de gestió i ingrés 
 

1.  a) Les altes que es produeixin dins de l'exercici tindran efectes des de la 
data en què neixi l'obligació de contribuir. L'ingrés de quotes es realitzarà 
d'acord amb els terminis que estableix el Reglament General de Recaptació. 

b) Les baixes hauran de cursar-se, com a màxim, l'últim dia laborable del 
trimestre, per tenir efectes a partir del següent. Els que incompleixin aquesta 
obligació seguiran subjectes al pagament de l'exacció. 

2. Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol 
variació de les dades que figuren a la matrícula, s'hi efectuaran les 
modificacions corresponents, que tindran efecte a partir del període de 
cobrament següent al de la data en què s'hagi realitzat la declaració. 

3. El cobrament de les quotes s'efectuarà anualment, mitjançant un rebut 
derivat del padró i podran aparèixer refoses amb altres tributs. 

4. Les quotes liquidades i no satisfetes es faran efectives per la via 
administrativa de constrenyiment. 
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II.– Taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, transport i 
tractament dels residus municipals dels amarradors del port. 
 

Article 8è. Fet imposable 

1. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria de 
recollida, transport i tractament dels residus municipals dels amarradors del 
port la prestació del servei següent: 

a) Recollida, transport i tractament dels residus municipals generats als 
amarradors del port 

2. A aquest efecte, es consideren residus municipals dels amarradors, d’acord 
amb l’article 3 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora dels residus, aquells residus generats en els 
amarradors amb usos privats i s'exclouen d'aquest concepte els residus de 
tipus industrial, les runes d'obres, els detritus humans, les matèries i els 
materials contaminants, corrosius, perillosos o els que la seva recollida o 
abocament requereixin l'adopció de mesures especials higièniques, 
profilàctiques o de seguretat. 
 
 

Article 9è. Subjecte passiu 

1. Són subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació del servei de 
recepció obligatòria de recollida, transport i tractament dels residus municipals 
dels amarradors les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es 
refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que ocupin o utilitzin els 
amarradors situats en el port, bé sigui a títol de propietari o d'usufructuari, 
d'habitant, d'arrendatari o, fins i tot, de precari. 

2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el 
propietari dels amarradors, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes 
satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei. 

 

Article 10è. Quota tributària 

1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat d’amarrador.  

2. A aquest efecte, a cada amarrador se li aplicarà la quota de ...............  € 

3. En els supòsits d’inici o cessació, en el transcurs de l’any natural, el període 
impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància amb el conseqüent prorrateig de la 
quota per trimestres naturals. 
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Article 11è. Acreditament 
 
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què 
s'iniciï la realització del servei, que hom entendrà iniciat, atesa la seva 
naturalesa de recepció obligatòria, quan el servei municipal de recollida 
transport i tractament de les escombraries i els residus municipals dels 
amarradors del port estigui establert i en funcionament. 
 
2. Una vegada s'hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes 
s'acreditaran el primer de gener. 
 
 
Article 12è. Normes de gestió i ingrés 
 

1.  a) Les altes que es produeixin dins de l'exercici tindran efectes des de la 
data en què neixi l'obligació de contribuir. L'ingrés de quotes es realitzarà 
d'acord amb els terminis que estableix el Reglament General de Recaptació. 

b) Les baixes hauran de cursar-se, com a màxim, l'últim dia laborable del 
trimestre, per tenir efectes a partir del següent. Els que incompleixin aquesta 
obligació seguiran subjectes al pagament de l'exacció. 

2. Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol 
variació de les dades que figuren a la matrícula, s'hi efectuaran les 
modificacions corresponents, que tindran efecte a partir del període de 
cobrament següent al de la data en què s'hagi realitzat la declaració. 

3. El cobrament de les quotes s'efectuarà anualment, mitjançant un rebut 
derivat del padró i podran aparèixer refoses amb altres tributs. 

4. Les quotes liquidades i no satisfetes es faran efectives per la via 
administrativa de constrenyiment. 
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III.- Taxa pel servei, de recepció voluntària, de recollida, transport i 
tractament dels residus comercials generats per les activitats 
econòmiques. 

 

Article 13è.- Fet imposable 

 

1. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció voluntària de 
recollida, transport i tractament dels residus comercials de les activitats 
econòmiques la prestació dels serveis següents: 

a) Recollida, transport i tractament dels residus comercials no perillosos 

b) Recollida, transport i tractament dels residus assimilables a 
municipals generats per les indústries. 

4.A aquests efectes, tenen la consideració de residus comercials els generats 
per l’activitat pròpia del comerç, al detall i a l’engròs, dels serveis de restauració 
i bars, de les oficines i els mercats, així com de la resta del sector serveis. 

5. Són serveis municipals complementaris, susceptibles de ser prestats pel 
sector privat –autoritzat per a la prestació del servei, en els termes previstos a 
la normativa vigent en matèria de residus–, la recollida, transport i tractament 
dels residus comercials. 

 

Article 14è.- Subjectes passius 

1. Són subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació del servei de 
recepció voluntària de recollida, transport i dels residus comercials de les 
activitats econòmiques les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es 
refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, bé sigui a títol de propietari o 
d'usufructuari, d'habitant, d'arrendatari o, fins i tot, de precari. 

2. Són subjectes passius contribuents de la taxa, el fet imposable de la qual es 
defineix a l’article 8.3 d’aquesta Ordenança, les persones físiques o jurídiques i 
les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària que: 

a) Sol·licitin la prestació del servei. 

b) Resultin especialment beneficiades o afectades per la prestació del 
servei. 
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4. No estan subjectes a la taxa de recollida per la prestació dels serveis de 
recepció voluntària els subjectes passius que acreditin la recollida selectiva de 
la totalitat dels seus residus amb una periodicitat mínima quinzenal. Aquesta 
acreditació s’haurà d’efectuar, en el termini d’un mes, comptador des de 
l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, si ja s’estava portant a terme l’activitat, 
o des de l’inici de l’activitat generadora del residu, si aquest ha tingut lloc amb 
posterioritat a dita entrada en vigor. Per a exercicis successius, aquesta 
acreditació s’haurà d’efectuar abans del 31 de març de cada any. 

 

5. Cas que no es porti a terme l’esmentada acreditació en el termini indicat, 
l’Ajuntament considerarà que el titular de l’activitat generadora d’aquests 
residus comercials s’acull al sistema de recollida, transport i tractament que té 
establert la Corporació i per tant, aquest tindrà la condició de subjecte passiu 
de la taxa aquí regulada. 
 
6. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el 
propietari dels locals on s’ubiqui l’activitat generadora dels residus, el qual 
podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els 
beneficiaris del servei. 
 
 

Article 15è. Quota tributària 

1. La quota tributària de la taxa per la prestació del servei de recollida, 
tractament i eliminació dels residus comercials de les activitats econòmiques 
consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en 
funció de les despeses municipals aplicades al servei més una quantitat 
corresponent a la recollida i tractament dels residus generats.  

2. A aquest efecte, s'aplicaran les quotes següents:  

 

TIPOLOGIA QUOTA 

GRUP A. GENEREN PAPER-CARTRÓ, ENVASOS I FRACCIÓ RESTA:   

ACADÈMIA   

ACTIVITATS NO INCLOSES EN ALTRES APARTATS                                          

BENZINERA   

CENTRE DE BELLESA I ESTÈTICA   

CENTRE ESPORTIU I LÚDIC SENSE BAR (Gimnasos, estudis de dansa, ioga,…)   

CINEMA   

CLÍNICA DENTAL   
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COMERÇ AL DETALL (NO INCLÒS EN ALTRES APARTATS)     Fins a 50 m2   

COMERÇ AL DETALL (NO INCLÒS EN ALTRES APARTATS)    de 51 a 100 m2   

COMERÇ AL DETALL (NO INCLÒS EN ALTRES APARTATS)   de 101 a 500 m2   

COMERÇ AL DETALL (NO INCLÒS EN ALTRES APARTATS)    Més de 500 m2   

CONSULTORI MÈDIC   

ENTITAT BANCÀRIA   

FARMÀCIA   

OFICINA   

PETITA INDÚSTRIA I TALLERS                   Fins a 500 m2   

MITJANA INDÚSTRIA I TALLERS                de 501 a  3.000 m2   

TALLER MECÀNIC   

VETERINARI   

GRUP B. GENEREN PAPER-CARTRÓ, ENVASOS, VIDRE I FRACCIÓ RESTA:   

BAR MUSICAL   

DISCOTECA                                                                                      Fins a 300 m2   

DISCOTECA                                                                                      Més de 300 m2   

GRUP C. GENEREN PAPER-CARTRÓ, ENVASOS, FORM I FRACCIÓ RESTA:   

FLORISTERIA   

FRUITERIA         Fins a 50 m2   

FRUITERIA        Més de 50 m2   

GELADERIA   

GRAN INDÚSTRIA                 Més de 3.000 m2   

OBRADOR DE PA INDUSTRIAL   

PEIXATERIA, CARNISSERIA-XARCUTERIA-VOLATERIA        Fins a 50 m2   

PEIXATERIA, CARNISSERIA-XARCUTERIA-VOLATERIA     Més de 50 m2   

SUPERMERCAT, COMERÇ AL DETALL D'ALIMENTACIÓ   Fins a 50 m2        

SUPERMERCAT, COMERÇ AL DETALL D'ALIMENTACIÓ    De 51 a 150 m2      

SUPERMERCAT, COMERÇ AL DETALL D'ALIMENTACIÓ     de 151 a 500 m2      

SUPERMERCAT, COMERÇ AL DETALL D'ALIMENTACIÓ     Més de 500 m2      

VENDA DE PA I PASTISSERIA    
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GRUP D. GENEREN PAPER-CARTRÓ, ENVASOS, FORM, VIDRE I FRACCIÓ RESTA:   

AMARRADOR DEL PORT ESPORTIU13   

BAR, FRANKURT, CAFETERIA                                                            Fins a 100 m2   

BAR, FRANKURT, CAFETERIA                                                            Més de 100 m2   

BAR-RESTAURANT                                                                            Fins a 100 m2   

BAR-RESTAURANT                                                                            Més de 100 m2   

CENTRE D'ENSENYAMENT                                                     Fins a 500 alumnes   

CENTRE D'ENSENYAMENT                                                    Més de 500 alumnes   

CENTRE ESPORTIU I LÚDIC AMB BAR   

ESCOLA BRESSOL   

GUINGUETA MUNICIPAL   

GUINGUETA PLATJA   

HOTELERIA                                                                                          Fins a 50 llits   

HOTELERIA                                                                                       Més de 50 llits   

MENJARS PREPARATS   

RESIDÈNCIA                                                                      .                 Fins a 50 llits   

RESIDÈNCIA                                                                                     Més de 50 llits   

RESTAURANT                                                                                     Fins a 100 m2   

RESTAURANT                                                                                de 101 a 200 m2   

RESTAURANT                                                                                  Més de 200 m2   

VENDA DE PA I PASTISSERIA AMB DEGUSTACIÓ I/O OBRADOR   

GRUP E. PREU PER TONA   

ESCOMBRARIES PER TONA   

GRUP F. SOLARS I LOCALS BUITS   

SOLARS I LOCALS BUITS   

3. La concurrència de diverses activitats econòmiques en el mateix local o 

establiment del mateix subjecte passiu, determina que l’import a satisfer serà el 

d’aquella activitat econòmica la quota tributària de la qual sigui d’un import major. 

La liquidació es girarà al titular de l’activitat econòmica principal que estarà 

obligat a satisfer-la, en la seva totalitat. Aquest pot repercutir la quota amb la 

                                                 
13

 En cas que es decideixi mantenir els amarradors dins de les activitats econòmiques a l’ordenança 
fiscal. 
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resta dels titulars de les activitats econòmiques que es desenvolupen en el local 

o establiment de referència. 

 

4. La concurrència en la utilització d’un immoble per part d’un subjecte passiu 

com a habitatge i com a seu d’activitats econòmiques determinarà que li siguin 

girades les liquidacions corresponents, en forma proporcional a l’ús de l’espai 

que faci. 

 

 

 

Article 16è. Reduccions de la quota 

 
1. Tindran una reducció de la quota aquells subjectes passius que acreditin 

disposar d’un gestor propi dels seus residus (exceptuant els del grup E i F).  
 

2. La reducció de la quota serà la resultant de sumar els següents percentatges 
segons les fraccions dels residus recollides a través de gestor propi i segons 
el grup al que pertanyi el subjecte passiu (dels descrits a l’article 15è de la 
present ordenança): 

 
 

 
 

 
3. La reducció no podrà ser superior al 90% de la quota. El resultat de la quota 

a pagar mai podrà ser inferior a 34,41 €, independentment de la reducció a la 
qual es tingui dret. 

 

 

 

 

 

 

 

GRUP A GRUP B GRUP C GRUP D 

Resta 60% 60% 40% 40% 

FORM - - 20% 20% 

Envasos 15% 10% 15% 10% 

Paper-Cartró 15% 10% 15% 10% 

Vidre - 10% - 10% 
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Article 17è. Acreditament 
 
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què 
s'iniciï la realització del servei, que hom entendrà iniciat, atesa la seva 
naturalesa de recepció obligatòria, quan el servei municipal de recollida 
transport i tractament dels residus comercials en els carrers o llocs on figurin 
les activitats subjectes a la taxa estigui establert i en funcionament. 
 
2. Una vegada s'hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes 
s'acreditaran el primer de gener. 
 
 
Article 18è. Normes de gestió i ingrés 
 

1.  a) Les altes que es produeixin dins de l'exercici tindran efectes des de la 
data en què neixi l'obligació de contribuir. L'ingrés de quotes es realitzarà 
d'acord amb els terminis que estableix el Reglament General de Recaptació. 

b) Les baixes hauran de cursar-se, com a màxim, l'últim dia laborable del 
trimestre, per tenir efectes a partir del següent. Els que incompleixin aquesta 
obligació seguiran subjectes al pagament de l'exacció. 

2. Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol 
variació de les dades que figuren a la matrícula, s'hi efectuaran les 
modificacions corresponents, que tindran efecte a partir del període de 
cobrament següent al de la data en què s'hagi realitzat la declaració. 

3. El cobrament de les quotes s'efectuarà anualment, mitjançant un rebut 
derivat del padró i podran aparèixer refoses amb altres tributs. 

4. Les quotes liquidades i no satisfetes es faran efectives per la via 
administrativa de constrenyiment. 

 
 
 
Article 19è. Infraccions i sancions 
S’aplicarà el règim d’infraccions i sancions tributàries establert en la Llei 
General Tributària i en les disposicions que la complementen i desenvolupen. 
 
Vigència 
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple extraordinari en sessió celebrada 
el ...  
 
Diligència 
Aquesta ordenança va ser modificada pel Ple en sessió extraordinària del dia ...  

 


