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1. INTRODUCCIÓ
La campanya foment de la recollida selectiva de la FORM és una iniciativa promoguda per
l’Agència Catalana de Residus i l’Ajuntament de Navata. L'ajuntament de Navata va contactar
amb l’empresa Tecneia, empresa de serveis ambientals, per dur a terme una campanya en la
qual s’ha informat als ciutadans de la importància de la segregació de la fracció orgànica i s’ha
realitzat un recordatori de la importància de la segregació de la resta de fraccions. L’acció s’ha
centrat a tot el casc urbà, disseminats i la urbanització Golf TorreMirona.

2. CONTEXT MUNICIPAL EN MATÈRIA DE RESIDUS
Navata és un dels municipis en els qual es realitza un seguiment exhaustiu i una optimització
dels residus important. Tot i així el percentatge del reciclatge es troba a l'entorn del 40%. La
voluntat de l’ajuntament és complir els objectius del PAES i del PRECAT20 i incrementar el
percentatge de recollida selectiva fins al 60%.

2.1. POBLACIÓ, DISTRIBUCIÓ I DENSITAT POBLACIONAL
La població de Navata és de 1.262 habitants. La distribució i densitat de la població es
concentra bàsicament en el que conforma el casc urbà de Navata, que compta amb uns 850
habitatges. El municipi es distribueix en dos districtes, el primer és el casc urbà i el segon
districte és el districte de Torremirona.
El casc urbà de Navata segueix els patrons dels municipis mediterranis, una alta densitat
demogràfica amb poc espai. Es tracta de cases adossades, cases aparellades i algun bloc de
pisos.
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Navata també disposa d'un casc antic amb carrers més estrets
En el cas del golf Torremirona les construccions són més disperses, perquè les parcel·les
compten amb terreny de jardí i les cases es troben molt separades entre elles. El model
d'urbanització és el típic model d’urbanització de ciutat jardí.

Golf Torremirona

Navata

Vista aèria d’un ortofotomapa del municipi.
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2.2. ESTABLIMENTS COMERCIALS
Navata és un poble petit on hi ha uns 6 grans productors adherits al sistema de recollida
municipal. Aquests grans productors es classifiquen en activitats comercials i bars restaurants.
Aquests generen una gran quantitat de matèria orgànica respecte a domicilis particulars, degut
a que manipulen grans quantitats de menjar.

2.3. DADES DE LA RECOLLIDA ACTUAL
2.3.1

DADES HISTÒRIQUES DE RECOLLIDA

L’evolució de les dades de recollida de residus a mig termini ajuden a determinar com ha
evolucionat la recollida municipal i permeten tenir informació sobre la població, conscienciació
i objectius complerts.
Per exemple: el cas actual de crisi econòmica que fa que en els darrers anys s’hagi reduït la
generació de residus a tot Catalunya. Aquest fet pot atribuir-se a la pròpia crisi, i en
conseqüència pot tractar-se d’un fet puntual o bé es pot preveure que posteriorment (un cop
superat el període de crisi) la generació de residus augmenti o per encontra es mantingui.
Aquesta incertesa en el context econòmic pot ocasionar una problemàtica futura: es pot donar
el cas, que es pugui tornar a augmentar de nou la producció de residus.

Partint de totes les dades de l’evolució dels darrers anys es pot dissenyar una bona campanya
per complir els objectius de millora. A continuació es resumeixen les dades en matèria de
recollida de residus per al municipi de Navata.
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La recollida de les diferents fraccions és estable. A la majoria de fraccions disminueix excepte la
fracció orgànica que augmenta molt lleugerament.

Pel que fa a l'evolució de la recollida de la fracció orgànica, aquesta ha anat augmentant
lleugerament en els darrers anys. Tot i que entre els anys 2013 – 2014 es va estancar.
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A diferència de la fracció orgànica, la fracció resta continua augmentant. Tot i que a Catalunya
ha disminuït (degut a la situació de crisi econòmica), a Navata aquesta fracció continua
augmentant. Actualment (any 2014) la fracció resta suposa el 60% dels residus municipals.
Tal i com es mostra en el següent gràfic, durant els anys 2011, 12 i 13 la Fracció Resta es va
mantenir però en el 2014 presenta un lleuger augment.

De mitjana cada habitant de Navata produeix uns 275,44kg de rebuig l’any.
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2.4. Estimació de les fraccions que es produeixen a Navata.
Per tal de marcar objectius amb la campanya de sensibilització primer es vol fer una estimació
dels residus per fraccions que es poden generar. La fracció que presenta un volum
significativament més important és la de rebuig, seguida a molta distància per a les altres
fraccions.

COMPOSICIÓ BROSSA DOMÈSTICA

33%

37%

MO + RV
PAPER-CARTRÓ
ENVASOS
VIDRE

6%
14%

9%

ALTRES

La composició de les bosses de residus als diferents municipis de Catalunya és molt similar: la
matèria orgànica en pes és la més abundant i arriba al 37%, mentre que el paper representa el
9%, els envasos el 14%, el vidre un 6% i el 33% són diferents residus que podrien ser
valoritzables.
Tot i que les dades són similars a Catalunya varien en les característiques dels municipis, així
municipis més rurals com Navata, potser que la fracció orgànica sigui superior degut a
l’existència d’horts que fan augmentar aquesta fracció.
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Amb aquestes dades es pot fer una estimació: 128,61tn/any de fracció resta són tones de
matèria orgànica que van directes a l’abocador.

2.5. Residus comercials
Els establiments comercials són establiments que segons la seva activitat generen un gran
volum de residus, i al mateix temps generen fraccions que fàcilment poden ser valoritzables.
Així doncs si es pot aconseguir una bona segregació des de l’origen aquestes activitats ajudaran
a millorar sensiblement els índex de recollida selectiva.
Per aquest motiu, s’han estudiat tots els establiments comercials que hi ha a Navata. S’han
agrupat segons les seves característiques per tal de poder dissenyar una campanya adequada a
cada tipologia d’establiment.
Així els diferents establiments han estat agrupats en:
•
•
•

Comerç Alimentari
Comerç no Alimentari
Bars i Restaurants

Pel que fa al comerç alimentari, són establiments que venen principalment aliments frescos o
cuinats els quals seran grans generadors principalment de matèria orgànica. Mentre que les
altres fraccions seran menys importants. Aquests establiments seran per exemple: fruiteries,
verdulaires, menjars preparats, peixateries, ... però també floristeries que principalment
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generen matèria orgànica.
En el cas del comerç no alimentari, es tractaran de comerços de venda de productes envasats
per al consum, complements, supermercats i que la principal fracció de generació seran
envasos i paper – cartró. Així aquest grup constarà de papereries, estancs, petits
supermercats, sabateries...
Els bars i restaurants representen establiments que generen principalment matèria orgànica
en comparació a la resta de fraccions com el vidre, o els envasos.
Com ja s’ha comentat, a partir de la tipologia de comerç es produiran una tipologia de residus
determinats. Al mateix temps, segons les dimensions dels establiments, la producció de
residus serà diferent. Els establiments de gran superfície eneraran molts més residus que les
petites botigues. En aquest cas la majoria de comerç ubicat al casc urbà del Navata té una
superfície mitjana que oscil·la entre els 50 i 100m2.
D'acord amb aquesta classificació es tipifiquen els següents establiments:
•

Comerç Alimentari

S’han detectat 2 carnisseries i 2 supermercats.
•

Comerç no Alimentari

Un fitness de Torremirona i un estanc (no generen fracció orgànica).
•

Bars i Restaurants

3 restaurants i 3 bars.

2.6. Determinació d’objectius població general.
Tenint en compte el model de recollida actual que es tracta de recollia amb contenidors al
carrer i per tat es molt complicat arribar a percentatges de recollida superiors al 55% de
recollida selectiva.
Per tant de les 180,98 tones de matèria orgànica que es poden arribar a separar amb aquest
sistema són 99,5. Per tant significa que es pot arribar augmentar realitzant un bon seguiment
fins a 46,63tones anuals. Passant de les 52,87 a les 99,5tones. Aquest fet significaria passar
d’un 9% a un 17% de la recollida de la fracció orgànica
Aquest objectiu s’ha de aconseguir mitjançant campanyes d’informació a la ciutadania i
realitzant un seguiment acurat per tal de poder assolir aquest percentatge.
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2.6.1.1

OBJECTIUS A CURT TERMINI.

1. L’objectiu a curt termini després de la realització de les campanyes és arribar a un
percentatge de separació de la fracció orgànica entre el 9 i el 12%.
2. Al mateix temps es marca com a objectius incrementar el % de recollida selectiva en un
5%.
3. Disminuir els impropis a la fracció orgànica.

2.6.1.2

OBJECTIUS A MIG TERMINI.

L’objectiu a mig termini és arribar al 17% de separació de la fracció orgànica.

2.7. Determinació d’objectius grans generadors.
Actualment aquests utilitzen els contenidors de carrer sense un control específic i no han rebut
una formació de com utilitzar-los.

2.7.1.1

OBJECTIUS A CURT TERMINI.

L’objectiu a curt termini després de la realització de la campanya és arribar aconseguir una
gestió correcte de la fracció orgànica i lliure d’impropis d’aquests establiments.
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3. XERRADA SOBRE REDUCCIÓ DE RESIDUS I FOMENT DE LA
RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA.
Durant el diumenge 9 d’octubre en el marc de la ECO FIRA de
Navata, es va realitzar una xerrada d’uns 45 minuts explicant la
importància del reciclatge tant des del punt de vista ecològic com
econòmic. Com es relaciona la taxa municipal amb el reciclatge de
la població així com el destí i transformació dels residus.

A la xerrada i varen assistir unes 25 persones i un cop finalitzada es
va obrir a preguntes del públic.

4. METODOLOGIA
La Campanya s’ha desenvolupat mitjançant la metodologia descrita com a “porta a porta”.
Aquest sistema de campanya consisteix en que els educadors ambientals es desplacen a cada
habitatge. Per desenvolupar aquesta tasca els educadors ambientals de Tecneia SL van rebre
les següents instruccions:

4.1. Metodologia de pota a porta.

Preparació prèvia

•

Es va establir una coordinació de feines que havien de fer els educadors. En cap cas els
educadors poden anar sols a fer el Porta a Porta, sempre seran com a mínim dues
persones. Anar en parella no vol dir que es visitin la meitat de les cases, sinó que per
motius de seguretat i atenció al ciutadà és millor anar dues persones.

•

Es va analitzar el municipi Navata. Aquest és un municipi amb diferents realitats. El
casc urbà presenta una població heterogènia, amb diferents franges d’edats i residents
fixes. Els disseminats presenten també un heterogeneïtat important amb les edats. La
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zona del golf compta principalment amb residents temporals, de vacances o caps de
setmana. En general hi habiten persones de fora de l’estat (anglesos, alemanys i
francesos) . Solen ser parelles jubilades o famílies.

La majoria de la població del nucli de Navata i els disseminats desenvolupen la seva activitat
econòmica fora del municipi i per tant entre setmana pot ser difícil localitzar-los. En el cas del
Golf Torremirona la majoria de persones hi són els caps de setmana i en època d’estiueig.

Acreditació dels educadors

Els educadors portaran en tot moment de forma
visible l’acreditació que ha facilitat l’ajuntament de
Navata.

Com els educadors han d’anar a les cases o als edificis

En cas d’una casa:
-

Es truca el timbre i els educadors s’han d’esperar uns segons fins que obrin, en el cas
que truquin i dubtin si ha sonat el timbre o no els hagin sentit tornaran a trucar al cap
d’uns segons prudencials.

En cas de pisos:
− Es truca a d'intèrfon de manera ordenada, es deixen uns segons entre pis i pis, fins que
obrin. Els educadors diran, “Bon dia, venim de l’Ajuntament de Navata i estem realitzant
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una campanya de foment del reciclatge, ens pot obrir si us plau?

Dins l’edifici

-

Els educadors han de fer el Porta a Porta amb una actitud positiva i amable. S’han
d’evitar els conflictes.

-

S’han de fer l’explicació des de la porta. Cal mostrar-se molt respectuós amb l’espai
d’intimitat de les persones. Es recomana en els pisos començar pels pisos més alts i anar
baixant replans. Si algú ens diu que marxéssim, ho faríem i sortiríem sense discutir

-

Si obren, repetim l’argumentari de “bon dia venim...” i, si donen peu, ampliem aquest
relat explicant-ne detalls i plantejant perquè estem allà, s’explicarà la importància d’una
bona segregació de l’orgànica i de l’ús de bosses compostables, es farà un recordatori
de la separació, s’intentarà establir un debat si ells reciclen i la importància de reciclar,
es pregusi tenen algun dubte... també per escoltar qualsevol proposta o suggeriment
que tinguin i s’entregarà el material de
campanya:
1. Es farà entrega del díptic de foment de
l’orgànica, explicant i recordant el que pot
anar i no pot anar al contenidor marró.
2. Es farà entrega del díptic de la fracció
envasos, explicant i recordant el que pot
anar i no pot anar al contenidor groc.
3. Es recordaran les altres fraccions si hi ha
algun altre dubte.
4. Finament es farà entrega de dos paquets de bosses compostables explicant-los les
característiques de les bosses i la seva importància en el reciclatge.

En el cas que no obrin la porta
●

Cap problema. Els educadors deixaran la informació a la bústia o en el marc de la porta,

no es deixaran bosses compostables.
●

Si la resposta és bel·ligerant, els educadors s’acomiadaran sense entrar en discussions i
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no es deixarà la informació, ni a la bústia.

En el cas que no hi hagi ningú

En el cas que l’edifici estigui buit es deixarà un primer avís. On s’anotarà el dia i l’hora de la
visita:

1er avis

Es passaran per tots els habitatges del poble com a mínim 2 vegades. En la segona ruta s’anirà
als habitatges que no es va localitzar ningú amb dies i hores diferents als que es varen passar.
En el cas de no localitzar a ningú es deixarà un segon avís que tornarà a posar que han passat
els educadors però que no han trobat a ningú i que podran passar a buscar el material a
l’Ajuntament.
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2on avis.

4.2. Composició dels equips.

Per al de desenvolupar amb èxit la
campanya i amb les característiques de
Navata s’ha elegit personal especialitat
en aquesta tipologia de campanyes.
Degut a que una part de la població de
Navata ubicada al camp de Golf no
comprèn ni el català ni el castellà s’ha
contractat
coneixements

una

educadora

acreditats

de

amb
català,

castellà, d’anglès, francès i alemany.
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Composició de l’equip que ha aportat Tecneia:

1 coordinador/a
2 educadors ambientals

4.3. Dates de realització de la campanya
La majoria de persones entre setmana no es troben al seu domicili ja que treballen fora del
terme municipal i una majoria de persones que viuen al Golf només hi són als caps de setmana
o festius.

Un cop determinades les característiques del municipi de Navata i veient la realitat social
Tecneia fa un plantejament a l’Ajuntament, de realitzar la campanya de sensibilització als
caps de setmana. I de mutu acord amb els educadors es planteja realitzar jornades laborals
més llargues per concentrar la feina als caps de setmana.

4.4. Desenvolupament de la campanya
Disseminats:

La campanya s’inicia el dia divendres 18 d’abril a les 16:00, un cop va arribar el material per
poder realitzar l’educació ambiental.
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Es comença a realitzar el porta a porta als habitatge disseminats, en total hi ha unes 60 cases
habitades al llarg del terme municipal.

Horari inici: 16:00
Horari fi: 19:30

Durant aquesta jornada es varen poder realitzar unes 25 visites, ja que el desplaçament d’una
masia a l’altre va ser amb cotxe i es va tardar molta estona.

1 d’abril.
El divendres 1 d’abril es continua la campanya als disseminats que faltaven. Es varen poder fer
les masies que faltaven (35).

Horari inici: 16:00
Horari fi: 20:00

En aquest cas hi havia nuclis habitats on les cases estan agrupades i facilita la rendibilitat de
l'actuació respecte el temps invertit.
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La majoria d’habitatges disseminats gestionen la fracció orgànica o bé donant-la als animals o
bé amb compostadors. De les persones amb que s’ha parlat ningú utilitza el contenidor de
l’orgànica. Pe aquest motiu i de mutu acord amb l’ajuntament es va decidir només fer una
ronda als disseminats.

Casc urbà

La campanya al casc urbà de Navata s’ha portat a terme als dissabtes: 19 de març, 2, 9 i 16
d’abril i els diumenges 3, 10 i 17 d’abril.

En el casc urbà s’han realitzat dos rondes. A la primera ronda s’han visitat el 100%
d’habitatges, deixant un avís als habitatges que no s’havien localitzat ningú i a la segona ronda

Els horaris en que s’ha realitzat la campanya han estat:

Dissabtes
Horari inici: 9:45 fins a les 14:45 i 16:00 fins a les 20:30
De mitjana cada dia de campanya en dissabte es feien unes 9,5 hores.

Diumenges
Horari inici: 9:30 fins a les 15:30
De mitjana es realitzaven unes 6 hores de campanya els diumenges.

Golf Torremirona
La campanya al Golf Torremirona s’ha portat a terme el dissabte 16 d’abril i els diumenges, 10
i 17 d’abril.
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Dissabtes
Horari inici: 9:45 fins a les 14:45 i 16:00 fins a les 20:30
De mitjana cada dia de campanya en dissabte es feien unes 9.5hores.
Diumenges
Horari inici: 9:30 fins a les 15:30
De mitjana es realitzaven unes 6 hores de campanya els diumenges.

En algunes de les jornades, quan es va finalitzar els objectius al casc es va continuar al Golf
o a la inversa.

Funcionament de la Campanya.

L’objectiu de la campanya era poder arribar al màxim de públic possible i incrementar d’aquesta
manera els objectius previstos.

La comunicació establerta en tot moment amb els representants de l’Ajuntament ha permès,
a banda d’efectuar un seguiment general de la campanya, una presa de decisions conjunta en
les situacions sorgides durant el procés.
S’ha partit del cens d’escombraries (s’ha disposat del nom del carrer i del numero d’habitatge,
en cap cas de dades personals) d’aquesta manera s’ha pogut anar marcant els habitatges
visitats, els que s’ha entregat el material i els que s’ha deixat avisos.
El cens ha servit per definir les àrees d’actuació fixades per a l’organització del “porta a
porta” en tot l’àmbit del municipi.
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Exemple de cens.

El material de suport per a realització de les visites han estat els tríptics informatius i
acreditacions identificatives, una carpeta amb un dossier explicatiu de suport, un mapa de la
zona i un llistat complert de llars a visitar

Els consells dels educadors han estat reforçats amb el suport del tríptic, disponible català però
molt visual, fent que tothom el pogués comprendre. En primera instància els educadors s’han
adreçat en català i castellà, però en ocasions el missatge s’ha fet arribar en d’altres llengües
com el francès, l’alemany o l’anglès (en aquestes tres llengües s’han utilitzat al Golf
Torremirona).

La distribució en el temps de les accions desenvolupades durant la campanya ha estat:
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ALTRES ASPECTES DE LA CAMPANYA:
A banda de realitzar les visites, informar sobre el reciclatge, la importància de la utilització de
la bossa compostable s’han aprofitat l’ocasió per a:
−

Informar a la població sobre la importància de la separació de totes les fraccions.

−

Recordar l’horari d’obertura de la deixalleria.

−

Recollir suggeriments de la població

4.5. Material repartit

LA CAMPANYA EN NÚMEROS
•

2 educadors i 1 coordinador.

•

751 habitatges del municipi.

•

385 habitatges en que s’ha entregat el material
− 800 bosses compostables distribuïdes.
− 385 díptics distribuïts de la fracció orgànica.
− 385 díptics de sensibilització pel foment del reciclatge.

•

S’han deixat un total de 366 segons avisos a les vivendes on no es va localitzar a ningú.

•

15 famílies han anat a l’ajuntament a buscar el material que els indicaven els segons
avisos.

Cal remarcar que el repartiment de díptics per a la sensibilització del foment del reciclatge s’ha
aprofitat l’explicació de la fracció orgànica per tal de fer un reforç i que no ha suposat un cost
addicional a la campanya.
Amb els rulls de bosses compostables sobrants, l’Ajuntament les posa a disposició dels veïns
que les utilitzen i aquests les van a buscar a l’Ajuntament.
Imatges del material repartit durant la Campanya.
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Bosses Compostables i fulls d’informació de
la fracció orgànica (disseny Agencia de
Residus de Catalunya) i els logotips de
l’Agència i L’ajuntament de Navata

Díptics de foment de la recollida selectiva de la
fracció envasos del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà
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Detall del díptic de l’orgànica

Logotips de la Generalitat, Agència de Residus de
Catalunya i Ajuntament de Navata.
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Exemple de les bosses compostables entregades a cada habitatge.

Aquestes bosses compostables per a la recollida selectiva de la FORM compleixen els requisits
següents:

1. Els materials i les substàncies utilitzats per confeccionar-les seran compostables,
d’acord amb la norma EN 13432, i no tòxics. Disposaran del distintiu de garantia de
qualitat ambiental.
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2. El gruix de les bosses és de 18 micres.
3. Indiquen que la bossa és compostable.
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5. RESULTATS
5.1. Productors domèstics.

Un cop realitzada la campanya els resultats han estat diferents segons la zona on s’ha realizat.

En el casc urbà s’ha realitzat la trucada a porta al 100% dels habitatges, tots en una primera
visita, i els que no es van localitzar es va realitzar una segona visita. S’ha aconseguit arribar al
70% dels habitatges. Mentre que un 30% poden aconseguir el material a l’Ajuntament.

En el casc urbà:

Duran els mesos posteriors un total d’uns 15 famílies varen passar per les oficines municipals a
recollir el material i la informació a les oficines municipals.
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En els disseminats la campanya ha estat molt costosa amb temps, degut al desplaçament de
masia a masia, a més el 100% de les persones que s’han pogut entrevistar gestionen ells
mateixos l’orgànica, ja sigui amb animals o amb compostador/femer. La majoria varen refusar
les bosses compostables, ja que agraïen el gest però creien que altres persones les
necessitarien més que ells.

En el barri de Colomer tenen un compostador comunitari que ells mateixos gestionen i que
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dona servei a unes 5 famílies.
En el Golf Torremirona, al tractar-se d'una zona principalment de vacances o de caps de
setmana, s’ha pogut localitzar a menys població . S'ha realitzat una primera volta a tot el Golf,
deixant avisos. En algunes cases que es veia que només hi anaven esporàdicament (bústies
plenes, avisos de l’ajuntament de Navata de mesos anteriors) de totes maneres s’han deixat
els avisos.

Educador ambiental preparant un avís per als veïns.
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5.2. Grans productors.
S’han visitat el 6 grans productors, tots ells han afirmat que utilitzen correctament els
contenidors de vorera. La majoria tenen sistemes de gestió de la fracció orgànica ja que tenen
animals domèstics els quals alimenten (gallines, gossos, porcs...).

El supermercat Suma, gestiona la majoria de residus amb els seus propis gestors,
especialment paper i plàstics. La fracció orgànica que genera (restes de verdures) hi ha una
persona que li va a buscar per alimentar animals.

El bar del Sindicat és el bar del poble. La fracció orgànica la guarden pels animals. Se’ls ha
explicat la importància de les restes orgàniques que generen com papers de cuina o restes de
menjar que no donen als animals que les llencin al contenidor corresponent.
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El supermercat de Navata ven verdures a granel. Les restes orgàniques les guarda per les
gallines. La resta de fraccions les llença segregadament als respectius contenidors.

El restaurant de Navata, juntament amb l’escola són els grans productors d’orgànica del
municipi. Utilitzen els contenidors de carrer. Se’ls ha proposat tenir a disposició d’ells un
contenidor exclusiu d’orgànica. En aquest moment han dit que no els fa falta, però seria
recomanable fer-los un recordatori al cap d’un temps.
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5.3. Evolució de la recollida de la fracció orgànica.

Un cop realitzada la campanya per al foment de la fracció orgànica el mes març- d’abril
s’observa un canvi de tendència que s’havia iniciat l’any 2015. A partir de l’agost del 2015
s’inicia un procés de baixa de recollida de tones de la fracció orgànica. Existent un repunt el
mes de desembre que es manté el mes de gener i es manté el mes de febrer de 2016.
(veure gràfica anterior de comparació de recollida entre l’any 2015 i 2016).

A partir del març amb el reforç de la campanya s’observa un augment sostingut de recollida de
tones de la fracció orgànica en els mesos d’abril, maig, juny i juliol. Tot i així en alguns mesos
del 2016 les tones de recollida de la fracció orgànica són lleugerament més baixes que en l’any
anterior.

Pàgina 32 de 41

MEMÒRIA DESCRIPTIVA PER AL FOMENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA DE RESIDUS
MUNICIPALS AL MUNICIPI DE NAVATA
________________________________________________________________________________________________________

En el cas de l’evolució de la fracció rebuig manté una estabilització més gran el 2016 que no pas
el 2015. Tot i així no es disposen de dades dels mesos estivals on augmenta sensiblement la
població de Navata, especialment la vinculada al Golf Torremirona.

Pel que fa a la resta de fraccions a partir del març abril experimenten un augment respecte els
mesos anteriors. Tot i que s’estabilitzen i baixen lleugerament al mes de juny. Tot i així la
recollida d’envasos experimenta un creixement molt important duplicant els mesos anteriors.
El vidre es tracta d’una fracció que segurament la gran oscil·lació del mes de febrer és degut a
que no es va realitzar recollida i el mes de març hi va haver el doble de kg.
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En el quadre següent es pot veure la variació de percentatges de recollida de cada fracció
segons el mes i l’any.

6. CANVI DE CONTENIDORS DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA
A Navata es disposa de diferents contenidors de recollida de la fracció orgànica, tots ells de 240
litres de volum amb tapa convencional. Aquests contenidors són els més accessibles per a la
població degut al poc pes que suposa la tapa, i per evitar que els ciutadans que no volen
col·laborar en la recollida selectiva hi aboquin qualsevol tipus de residu.

Amb la finalitat de millora els impropis s’ha optat per substituir la totalitat dels contenidors
d’orgànica per contenidors amb sobretapa i amb una capacitat de 360l, per tal d’evitar
desbordaments. En total s’han substituït 30 contenidors entre el casc urbà de Navata, les
bateries distribuïdes pels nuclis disseminats i per als habitatges del golf Torremirona.
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Els nous contenidors compten amb una tapa per fer la recollida
normal i una altra de superior més petita que està pensada perquè
s’hi puguin posar les bosses amb restes de menjar de la cuina i altres
restes vegetals. D’aquesta manera, s’evita que s’hi aboquin bosses
més grans amb una major probabilitat de contenir elements que no
han d’anar a la fracció orgànica.

Vista del nou contenidor al costat de la illa bilateral. A més de la sobretapa, al tenir més volum,
aquest contenidor queda més visible al costat des contenidors de carrega bilateral.
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Vista d’una altre illa amb els contenidors nous
Els contenidors per a la recollida selectiva de la FORM presenten les següents característiques:

•

Els contenidors per a la recollida selectiva de la
FORM sóno totalment, de color marró RAL 8024.

•

La resistència dels contenidors és l’equivalent al
pes del contenidor ple de matèria orgànica, i
permeten la incorporació de sistemes d’identificació i pesatge.

•

El contenidor destinat a la via pública inclou una impressió permanent dels materials
que poden ser dipositats en el seu interior, i incorpora el distintiu específic de l’Agència
de Residus de Catalunya. Els contenidors comprats destinats a la recollida selectiva
domiciliària de la FORM disposen d’una tapa (o boca) de mida petita per reduir el nivell
d’impropis en la FORM
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Vista dels nous contenidors de fracció orgànica amb sobretapa i amb els logotips de la
Generalitat de Catalunya i de l’Agència de Residus de Catalunya.

6.1. Resultats en la variació d’impropis en el canvis de contenidors.

Les caracteritzacions realitzades el 2015 de fracció orgànica a nivell de Catalunya van
determinat que la mitjana ponderada d’impropis a és del 13. 1%. En el municipi de Navata
aquesta mitjana per l’any 2015 era del 4,99%. Una mitjan molt més baixa que a nivell Català.
Les caracteritzacions realitzades durant el 2016 han donat el mateix resultat que l’any anterior
4,99%. És convenient recordar que els nous contenidors es varen instal·lar el mes de maig, i per
tant Seria interessant poder realitzar un seguiment de l’evolució dels impropis en els proper
mesos per tal de poder constatar si els contenidors amb sobretapa milloren aquests
percentatges.
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7. RELACIÓ DETALLADA DE LES DESPESES PRODUÏDES
Cost de l’edició i impressió del material: bosses compostables
Bosses compostables 1600 rotlles

2.640€

Petició de díptics al consell comarcal sobre reciclatge

gratuït

Contractació personal, disseny i coordinació de la campanya,assessorament, edició de
materials, realització de la memòria

3.900€

Compra de 30 contenidors de 360l de càrrega posterior

2.400€

Total cost (sense IVA)

8.940€

Total cost (IVA)

10.817,4€

FINANÇAMENT

Finançament per part de l’Ajuntament de Navata 50%

5.408,7€

Import sol·licita a l’agència catalana de Residus 50%

5.408,7€
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8. CONCLUSIONS
1. S'ha informat a la població de la importància de la separació de la fracció orgànica i la
utilització de bosses compostables.
a. La població s’ha mostrat molt receptiva. Sovint ha explicat què fa per separar
residus.
b. En molts casos, la població ha demostrat bons coneixements sobre mesures de
reciclatge i moltes cases tenen compostador domèstic.
c. En general, s’ha pres bona nota sobre alguns dels consells que desconeixien.
d. El díptic entregat ha estat una bona eina, tot i que ha resultat molt més efectiu
les respostes i els consells d’un educador.
2. S'ha donat a conèixer el model de gestió de residus del municipi de Navata.
a. La gratuïtat de les bosses compostables i la visita ha fet que, en general, la
població percebi el gran esforç impulsat per l’administració local. Sovint s’ha
comparat molt positivament aquesta campanya amb el bustiatge o l’absència
de comunicació d’altres campanyes similars de poblacions veïnes.
3. En referència al Repartiment de material.
a. Ha sorprès molt positivament. El material ha facilitat la bona rebuda cap als
educadors i la facilitat per a accedir a les llars.
d. La realització de la campanya en dies festius ha millorat molt l’èxit de localitzar
les persones a casa seva. Al mateix temps al trobar-se en dies més “relaxats” les
persones no es trobaven sota els horaris i disposaven de més temps per a
realitzar preguntes.

4. Increment del reciclatge i recollida de la percepció veïnal envers la campanya
a. L’increment del reciclatge que s’aconsegueix amb una actitud sensible i
respectuosa vers el reciclatge és molt destacable. Resulta difícil de quantificar
a curt termini, es requereixen d’uns mesos vista i la comparació amb anys
anteriors.
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b. Segons les dades obtingudes amb el porta a porta, aproximadament un 20% de
la població dels habitatges visitats no realitzaven cap tipus de separació o
separaven el vidre. Moltes d’aquestes persones eren de perfil jove i
nouvinguts al municipi i s’ubiquen principalment en els blocs de pisos de la
carretera d’Olot. A partir de les visites realitzades, alguns han comentat als
educadors que tornaran a agafar l'hàbit de reciclar.

c. Veïns de nuclis aïllats com Canelles, Can Miró es queixaven que gent de fora
el poble realitza abocaments molt importants als contenidors, provocant
desbordaments i a més realitzant-los sense cap mena de separació. Aquests
abocaments es produeixen de forma regular. El motiu es que es localitzen
propers a camins de pas entre municipis. Es podria plantejar canviar les illes
de contenidors de lloc i fins i tot fer un tancament de les illes amb clau només
per als veïns.

Consideracions i valoració dels resultats de la campanya de la fracció orgànica.

Navata és un poble principalment rural on una part important de la població disposa i utilitza
compostadors casolans i una altra part de la població gestiona ella mateixa l’orgànica
(alimentació d’animals, compostatge amb pila i femers). Aquesta realitat es desconeixia en el
plantejament de la campanya i ha estat en la realització del porta a porta que moltes
persones han explicat com gestionaven l’orgànica en els educadors.
Aquest fet pot suposar una alteració en els càlculs inicials del percentatge % de fracció
orgànica que van amb els residus banals. Per realitzar els càlculs i establir els objectius es va
partir de la composició tipus de la bossa de la fracció rebuig per determinar els kg d’orgànica
que van a aquesta bossa. Però podria ser que la bossa de rebuig de Navata tingui uns
percentatges prou diferents a altres municipis en quan a composició de les diferents
fraccions. Per saber realment la composició d’aquesta bossa i poder fer proposicions per a
millorar seria necessari realitzar la caracterització de la fracció rebuig del municipi. A l’any
2015 es varen generar 279.771 quilograms de la fracció resta, això vol dir que amb la
població de 1329 habitants cada habitant generava 0,5kg de residus banals. La mitjana de
Catalunya és de 0.83kg de residu banal per habitant. Aquestes dades podrien ajudar a intuir
la hipòtesi plantejada.
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Un cop realitzada la campanya, es pot veure com la fracció orgànica augmenta lleugerament,
si que en canvi augmenten altres fraccions com paper però especialment els envasos que
dupliquen les tones en comparació mesos anteriors, aquest fet podria refermar el punt
anterior de la composició de la bossa de la fracció rebuig.
Seria interessant disposar de més dades històriques per tal de determinar l’efectivitat de la
campanya, és a dir, poder disposar de més mesos per veure com evoluciona.

En els darrers anys, Navata ha realitzat un important esforç en el foment de la recollida
selectiva, on aconsegueix que alguns mesos la recollida selectiva arribi el 54% (cas del mes
m de
febrer del 2016) i que en general els percentatges oscil·len entre el 44% i el 54% de recollida
selectiva.
Partint que la recollida de residus de Navata és amb sistema de contenidors al carrer, es
tracta d’un valor prou elevat i per tant es podria arribar
arribar a pensar que amb el sistema de
recollida de contenidors ha tocat sostre pel que fa als % de recollida selectiva i que per
augmentar aquests % potser seria interessant estudiar un altre model de recollida de residus.

Document elaborat per:

Eduard Adrobau
Ambientòleg col·legiat 942.

agost de 2016
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