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1. INTRODUCCIÓ 

La guia d’orientació  als ens locals sobre l’aplicació dels retorns dels cànons sobre la disposició del 
rebuig dels residus municipals per a l’any 2013, publicat per l’Agència de Residus de Catalunya 
estableix els criteris per als quals els ens locals poden optar als retorns econòmics que estableix la 
Llei 8/2008, mitjançant la qual es regula la naturalesa del Fons de Gestió de Residus, els recursos 
econòmics que la integren, la composició i funcionament que tindrà l’esmentat Fons. 

Aquest Fons es nodreix dels cànons imposats a cada tona de rebuig que entra en una planta finalista 
o bé en una incineradora i, entre d’altres conceptes es destina una part important tant a la recollida 
com al tractament de la fracció orgànica dels residus municipals. 

En concret, durant l’any 2013, els municipis o ens supramunicipals que duguin a terme la recollida 
selectiva de la matèria orgànica rebran pel concepte “tractament de la FORM” una quantitat de 
34€/T neta de matèria orgànica dipositada en una planta de tractament de la fracció orgànica dels 
residus municipals (durant el 2012 aquesta quantitat es pagava per tona bruta, no neta). S’entén com 
a Tona neta les tones recollides de les quals s’ha descomptat els nomenats impropis. Per conèixer 
aquests  percentatges d’impropis, l’Agència de Residus de Catalunya du a terme, trimestralment, 
una valoració dels mateixos per a cada circuït de recollida. Cal tenir en compte que un municipi pot 
tenir diversos circuïts de recollida i que, en alguns casos, un circuït inclou diversos municipis 
alhora. Sol succeir aquest darrer cas quan la recollida la du a terme, per exemple, un consorci de 
municipis o bé un consell comarcal. 

Els municipis o ens supramunicipals, també el 2013, rebran pel concepte “Recollida selectiva” una 
quantitat de 9€/Tona de FORM bruta sobre la qual s’apliquen uns coeficients de correcció: 

- Segons el tipus de municipi: es multiplica aquesta quantitat per  1,5 si la població té menys de 
5.000 habitants, 1,28 si està entre 5.000 i 50.000 habitants i per 1 si és superior a 50.000 habitants 

- Segons el percentatge d’impropis: es multiplica aquesta quantitat pel coeficient resultant del 
següent càlcul  y=-0,1667x + 3, on x és el percentatge d’impropis, cosa la qual implica no cobrar res 
per aquest concepte si la quantitat d’impropis és superior al 15% 

Cal tenir present que el PROGREMIC vigent- enguany s’ha d’iniciar la seva renovació- estableix 
que la matèria orgànica recollida ha de tenir, per ser apta per al compostatge, un % d’impropis 
inferior al 15%. A més, estableix com a objectiu la valoració del 55% de la matèria orgànica 
recollida. 

Segons les últimes dades de l'Agencia de Residus de Catalunya, l'any 2011, a Catalunya, es va 
generar en mitjana 1,38 kg de residus per habitant i dia. Per manca d'informació en el moment 
d’elaborar aquest treball sobre les dades del 2012, i tenint present que  l’any 2012 ja se sap que la 
producció de residus va ser més baixa que la del 2011, s'ha agafat aquesta dada com a referència, i 
s’ha estimat una producció anual màxima de residus de 503,7 kg/persona. Tenint en compte que en 
la bossa tipus el 36% és matèria orgànica (un 4% de la qual es fracció vegetal), això representaria 
una producció anual de matèria orgànica sense poda de 161,2 kg/persona Per tant, per complir els 
objectius del PROGREMIC, hi hauria d’haver una producció anual de matèria orgànica de 88,6 kg 
per persona i any. 
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A les demarcacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona es van generar respectivament 1,32, 
1,64, 1,18 i 1,76 kg/habitant/dia. Això suposa que hauria hagut d’haver una recollida de matèria 
orgànica de 84,8, 100,85, 75,8 i 113 kg ,respectivament, per persona i any per assolir els objectius 
previstos al PROGREMIC (Programa de gestió de residus municipals de Catalunya). 

 

2. OBJECTIU DE L’ESTUDI 

L’objectiu d’aquesta anàlisi és el de comprovar el compliment del PROGREMIC en allò que fa 
referència a la quantitat de matèria orgànica recollida en relació als 88,6 kg/persona/any de mitjana 
a Catalunya pel que fa els diferents municipis i després fer el mateix anàlisis en les diferents 
demarcacions amb les seves respectives produccions de matèria orgànica. També s’analitzarà  el 
compliment pel que fa relació a la qualitat dels impropis, que no ha de superar el 15%.  

En una primera revisió s’han observat municipis amb una quantitat d’habitants força important i el 
sistema de recollida amb contenidors de carrer, molt menys eficient que el de recollida Porta a 
porta, que han estat capaços de mantenir el nivell d’impropis per sota del 5%, raó per la qual des 
d’Ecologistes en Acció hem considerat aquest nivell com a assolible 

Com a objectiu final es pretén calcular la pèrdua d’aportacions econòmiques en concepte de retorn 
del cànon per part dels municipis de les diferents demarcacions per no assolir el % d’impropis del 
5% i no arribar als kg de recollida de FORM establertes al PROGREMIC.  

3. METODOLOGIA 

Com a origen de las dades s’han emprat les publicades per l’Agència de Residus de Catalunya a 
través de la seva pàgina web, en concret a partir del SDR d’accés públic.  

Pel que fa a la quantitat de FORM recollida per municipi, s’ha emprat la darrera publicació de dades 
disponible de Tones per fracció corresponent a la declaració municipal de l’any 2011, atès que les 
dades corresponents a l’any 2012 encara es trobaven en fase de recollida en el moment d’escriure 
aquest treball. De fet, els municipis i ens supramunicipals tenen fins el 31 de març per enviar-les a 
l’Agència de Residus de Catalunya, que sol fer-les públiques abans de l’estiu. Per tant, a efectes de 
càlculs, s’han considerat les dades declarades l’any 2011. 

Pel que fa a la qualitat, s’ha extret la informació del percentatge d’impropis de les caracteritzacions 
realitzades durant l’any 2012 en cada circuït per part de l’Agència de Residus de Catalunya. En 
aquells casos que un circuït compren diversos municipis, el percentatge d’impropis obtingut s’ha 
aplicat a cadascun d’ells. Quan un municipi ha format part de  mes de un  circuït diferent, s’ha 
aplicat al municipi la mitjana de les caracteritzacions. Aquests resultats poden diferir amb els de 
l’Agència de Residus de Catalunya, ja que l’ARC realitza la mitjana de les diferents 
caracteritzacions i no es desglossen per municipis. També hem de tenir en compte que l’Agencia de 
Residus de Catalunya disposa dels pesos de les diferents fraccions recollides l’any 2012, mentre que 
en aquest estudi els diferents càlculs s’ha realitzat amb els pesos corresponents a  l’any 2011. 

A partir, doncs, de les dades de producció,  s’ha descomptat el percentatge d’impropis per a obtenir 
les tones netes per municipi i a aquesta dada s’han aplicat els € a rebre en concepte de retorn del 
cànon per tractament i per recollida esmentats en el primer paràgraf d’aquesta memòria. 
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4. MUNICIPIS DE CATALUNYA 

4.1. RESULTATS DELS MUNICIPIS DE CATALUNYA 

L'Estudi s'ha aplicat a tots els municipis de  Catalunya. S’observa que a Catalunya, 221 municipis 
(el 23%) encara no recullen la FORM. D'aquests, 61 municipis pertanyen a Barcelona, 22 a 
Tarragona, 79 a Girona i 59 a Lleida. En la següent gràfica es representa el % de municipis que 
suposa això per a cada demarcació. 

 

 
Tarragona es la demarcació on, en percentatge, més municipis recullen la FORM i Girona on menys 
municipis ho fan. 

 En la següent taula es pot observar la classificació dels municipis que no participen en la recollida 
de la FORM segons el seu nombre d'habitants: 

 
 
La majoria (gairebé el 80%) no superen els 1000 habitants, però cal destacar, que dels municipis 
que no participen en la FORM, un que es troba en la demarcació de Tarragona (Constantí), dos a la 
de Girona (Llança i Vilafant) i un a la de Lleida (Vielha e Mijaran) superen els 5000 habitants, en 
un flagrant incompliment de l’obligatorietat normativa de realitzar la recollida selectiva, inclosa la 
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FORM, a tots els municipis de Catalunya segons el text refós 1/2009 de la Llei reguladora de 
residus de Catalunya.  

En el nostre estudi hem calculat una recollida 54,6 kg de FORM bruta/habitant en mitjana amb un 
nivell d'impropis del 10,12%. Els objectius del PROGREMIC pel que fa a la recollida de la FORM 
són, com ja hem esmentat, de 88,6 kg anuals per habitant, molt lluny dels 54,6 observats i un nivell 
d'impropis màxim del 15% que es compleix tot i que al nostre entendre encara calen més esforços 
per intentar aconseguir una FORM de més qualitat. 

Només el 15% del municipis sobrepassen els 88,6 kg de FORM bruta per habitant. El 48% del 
municipis de Catalunya no arriba ni a la meitat dels objectius del PROGREMIC. 

Si realitzem un anàlisis separat per demarcacions els primers resultats obtinguts són: 

Barcelona 

En mitjana, s'ha recollit 56,6 kg de FORM bruta/habitant amb un nivell d'impropis al 9%. Els 
objectius de la FORM, recordem, són de 88,6 kg de FORM anuals per habitant, molt lluny de la 
realitat i un nivell d'impropis màxim del 15% que si que es compleix però encara hi ha municipis 
per sobre d’aquest valor. 

Només 56 municipis (el 17% dels municipis de la demarcació de Barcelona)  sobrepassen els 88,6 
kg de FORM bruta per habitant. A continuació es mostra dos gràfics  on s’observen aquests resultats 
per comarca: 
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Tarragona 

En mitjana, s'ha recollit 57,78 kg de FORM bruta/habitant amb un nivell d'impropis al 21%. Els 
objectius de la FORM són, recordem, de 88,6 kg de FORM anuals per habitant,  lluny dels 57,78 
observats i un nivell d'impropis màxim del 15%, que tot i que alguns municipis si que ho 
compleixen, en mitjana esta per sobre d’aquest valor (21%). 

Només 70 municipis (el 38% dels municipis de la demarcació de Tarragona)  sobrepassen els 88,6 
kg de FORM bruta per habitant. A continuació es mostra dos gràfics  on s’observen aquests resultats 
per comarca: 
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Lleida 

En l'any 2012, en mitjana, s'ha recollit 41,09 kg de FORM bruta/habitant amb un nivell d'impropis 
al 8,5%. Els objectius de la FORM són de 88,6 kg de FORM anuals per habitant, molt lluny de la 
realitat i un nivell d'impropis màxim del 15% que si que es compleix però encara hi ha municipis 
per sobre d’aquest valor. 

Hi ha dos comarques de Lleida, Pallars Sobirà i Vall d'Aran, on cap dels seus municipis participa en 
la recollida de la fracció orgànica. Només 20 municipis (el 7,4% dels municipis de la demarcació de 
Lleida)  sobrepassen els 88,6 kg de FORM bruta per habitant. A continuació es mostra dos gràfics  
on s’observen aquests resultats per comarca:   
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Girona 

Durant l’any 2012, en mitjana, a la demarcació s’han recollit 48 kg de FORM bruta/habitant amb un 
nivell d’impropis del 7,3%. La primera, es troba força allunyades dels objectius de 88,6 kg de 
FORM anuals per habitant. Pel que fa el nivell d'impropis, es troba dintre dels objectius del 
PROGREMIC que preveia un nivell d'impropis del 15% però encara hi ha municipis per sobre 
d’aquest valor. 

Només 7 municipis (el 3,4% dels municipis de la demarcació de Girona)  sobrepassen els 88,6 kg 
de FORM bruta per habitant. A continuació es mostra dos gràfics  on s’observen aquests resultats 
per comarca 
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Com a resum, es pot recollir tota aquesta informació en la següent taula: 
 
Taula 1. Taula resum en les diferents demarcacions de Catalunya 

Demarca
ció 
(nombre 
de 
municipi) 

kg de 
FORM 
recollit / 
habitant 

% 
d'impr
opis 

nº de 
municipis 
que 
recullen 
la FORM 

nº de 
municipis 
que 
superen 
els 88,6 
kg de 
FORM / 
habitant 
recollits 

% de 
municipis 
que 
superen 
els 88,6 
kg de 
FORM / 
habitant 
recollits 

nº de 
municipis 
que 
superen 
els 44,3 kg 
de FORM / 
habitant 
recollits 

% de 
municipis 
que 
superen 
els 44,3 
kg de 
FORM / 
habitant 
recollits 

nº de 
municip
is que 
superen 
el 15% 
d'impro
pis 

% de 
municipis 
que 
superen el 
15% 
d'impropis 

Girona 
(208) 48 7,3 129 7 3,4 90 43,3 3 2,3
Lleida 
(241) 41,09 8,5 182 20 8,3 105 43,5 6 3,2
Barcelona 
(316) 56,65 9 255 56 17,9 163 52,1 27 10,7
Tarragona 
(184) 57,78 21 162 70 38,3 143 78,1 73 44,2
Total 54,62  10,12 738 153 15,7 501 51,4 109 14,8

 

- En mitjana, cap demarcació  de Catalunya arriba a superar els objectius del PROGREMIC 
de producció de 88,6 kg de FORM bruta / habitant. 

- Les demarcacions de Girona, Barcelona i Tarragona superen lleugerament la meitat dels 
objectius del PROGREMIC (és a dir, recullen més de 42,4 kg de FORM bruta /habitant). 

- De mitjana, la demarcació de Tarragona supera amb escreix els % d’impropis mercats per el 
PROGREMIC de 15%. 
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5. MUNICIPIS DE BARCELONA  

5.1. OBJECTIU EN LA DEMARCACIÓ DE BARCELONA. 

L’objectiu d’aquesta anàlisi és el de comprovar el compliment del PROGREMIC en allò que fa 
referència a la quantitat de matèria orgànica recollida en relació als 84,8 Kg/persona/any pel que fa 
els diferents municipis de Barcelona. També s’observarà el compliment pel que fa relació a la 
qualitat dels impropis, que no ha de superar el 15%. 

En una primera revisió s’han observat municipis amb una quantitat d’habitants força important i 
recollida amb contenidors de carrer han estat capaços de mantenir el nivell d’impropis per sota del 
5%, raó per la qual s’ha considerat aquest nivell com a assolible 

Com a objectiu final es pretén calcular la pèrdua d’aportacions en concepte de retorn del cànon per 
part dels municipis de la demarcació per no assolir el % d’impropis del 5% i no arribar als 84,8 
kg/persona/any 

5.2 RESULTATS ALS MUNICIPIS DE BARCELONA  

L'Estudi s'ha aplicat als 255 municipis que recullen la matèria orgànica dels 316 municipis de la 
demarcació i s'han dut a terme els càlculs tant a nivell de municipi com de les comarques. Hem de 
tenir en compte que la producció de residus a Barcelona és de 1,32 kg/habitant/dia, això suposa que 
per a complir el PROGREMIC a la demarcació de Barcelona s’hauria de recollir 84,8 kg 
d’orgànica per persona i any. 

A la demarcació de Barcelona, un 19,3% dels municipis de la demarcació no recullen de manera 
segregada la matèria orgànica. D'aquests 61 municipis, 7 pertanyen el Alt Penedès, 12 a Anoia, 3 a 
Bages, 21 al Berguedà, 2 al Garraf, 1 al Maresme, 10 a Osona, 2 al Vallès Occidental i 2 al Vallès 
Oriental. 

D’aquests municipis, la majoria no sobrepassen els 1000 habitants excepte: 6 al Alt Penedès, 1 a 
Anoia, 3 a Bages, 2 al Garraf, 1 al Maresme i 1 al Vallès Oriental, que es troben entre 1000 i 3500 
habitants. 

En l'any 2012, en mitjana, s'ha recollit 56,6 kg de FORM bruta/habitant amb un nivell d'impropis al 
9%. Els objectius de la FORM són, recordem, de 84,8 kg de FORM anuals per habitant, molt lluny 
de la realitat i un nivell d'impropis màxim del 15% que si que es compleix però encara hi ha 
municipis per sobre d’aquest valor. 

Només 57 municipis (el 18% dels municipis de la demarcacions de Barcelona)  sobrepassen els 
84,8 kg de FORM bruta per habitant dels quals només 51 sobrepassen aquesta quantitat en kg nets. 

148 dels municipis de la demarcació,  el 47%, no arriben ni a la meitat de l'objectiu del 
PROGREMIC, un  35% dels quals, 52 municipis, són urbans o semi-urbans (població superior als 
5000 habitants. 

Pel que fa per comarques, els resultats són els següents: 
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Alt Penedès  

Hi ha 5 municipis (18,5% de la comarca) que encara no participen en la recollida selectiva de la 
fracció orgànica. Aquests municipis són: Castellet i la Gornal, Olesa de Bonesvalls, Pla de Penedès, 
Pontons i Sant Llorenç d'Hortons.  

Només un municipi, Sant Sadurní d'Anoia es troba pel damunt dels 84,8 kg FORM per habitant i 
any. Només 10 municipis, el 37%, arriba a la meitat de la quantitat prevista al PROGREMIC. La 
mitjana comarcal, 53,4 kg de FORM per habitant i any està molt lluny de les previsions del 
PROGREMIC. 

Pel que fa a la qualitat de la matèria orgànica, el 77% compleix amb un volum d'impropis inferior al 
15%. L'únic municipi que esta per sobre del 15% previst per el PROGREMIC és Mediona, amb un 
17,73%. 

 
 
AMB 

Cap municipi de L'Àrea metropolitana de Barcelona s'acosta a l'objectiu del PROGREMIC en allò 
que fa referència a la producció en kg de FORM bruta anual. El 60% no arriba ni a la meitat de 
l'objectiu del PROGREMIC. 

La qualitat de la matèria orgànica l'any 2012 de l'àrea metropolitana de Barcelona, va ser de 
13,75%, però 10 municipis (el 30%), es troben per sobre del 15% de l'objectiu del PROGREMIC, 
aquests municipis son: Montgat, Castelldefels, Sant Just Desvern, Montcada i Reixac, Sant Cugat 
del Vallés, Sant Feliu del Llobregat i Sant Andreu de la Barca. 

La mitjana de producció de la comarca es troba en 57,2 kg de FORM bruta per habitant i any, 
aconseguint la meitat dels objectius del PROGREMIC. 
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Anoia 

12 municipis d'Anoia, el 36,3% no fan recollida de la FORM. Dels altres, cap municipi d'Anoia, 
compleix amb l'objectiu del PROGREMIC de 84,8 kg de FORM bruta per habitant i any. Només hi 
ha vuit municipis que superen la meitat dels objectius del PROGREMIC. La mitjana de la comarca 
es de 36,3 kg de FORM bruta per habitant i any, molt lluny dels objectius de la FORM. 

Pel que fa a la qualitat de la matèria orgànica, el 2012 la comarca va presentar un promig del 8.26%, 
tot i que compleix amb el PROGREMIC, trobem un municipi que supera lleugerament aquest 15% 
en l'any 2012, Igualada.  Cal destacar que es el municipi amb més habitants de la comarca.  
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Bages 

Només 4 municipis de Bages, el 11% tenen una producció per sobre dels objectius del 
PROGREMIC. Aquests municipis són Calders, Santa Maria d'Oló, Santpedor i Marganell. Només 
20 municipis, el 57% estan per sobre de la meitat dels objectius del PROGREMIC. La mitjana de la 
comarca és de 49,7 kg de FORM brut per habitant i any, una mica per sobre de la meitat previst pel 
PROGREMIC. 

Pel que fa a la qualitat de la matèria orgànica,  hi ha 3 municipis que tot i recollir la fracció resta, no 
hi ha informació actualitzada del % d'impropis en el 2012. Aquest municipis són: Balsareny, 
Monistrol de Montserrat i Sant Salvador de Guardiola. De la resta, només un, Sant Fruitós de Bages 
esta per sobre del 15% d'impropis previst per el PROGREMIC. El 88% de la comarca esta per sota 
d'aquest 15%.  

 

 
Baix Llobregat 

Només tres municipis del Baix Llobregat, Collbató, Corbera de Llobregat i Martorell, assoleixen els 
objectius del PROGREMIC dels 84,8 kg de FORM bruta anual. De la resta, 7 arriben a la meitat de 
les previsions del PROGREMIC. La resta, un 36%, no arriba ni a la meitat de les previsions. La 
mitjana de la comarca es de aproximadament, 65 kg de FORM bruta per persona anual. 

Pel que fa a la qualitat de la matèria orgànica, la mitjana del 2012 va ser de 11,86% d'impropis, 
complint amb la  previsió del PROGREMIC. Hi ha 2 municipis però, que superen lleugerament 
aquest 15% previst per el PROGREMIC, que són Olesa de Montserrat i Palma de Cervelló. 
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Berguedà 

El 67,7% dels municipis de Berguedà, 21 municipis en total, no participen en la separació de la 
FORM. D'aquests municipis cap d'ells supera els 600 habitants, és a dir, que tots són municipis 
rurals. Dels altres 10 municipis que si que participen, cap d'ells assoleix les previsions del 
PROGREMIC de 84,8 kg de FORM bruta per habitant i any. Només cinc municipi: Avià, Puig-
Reig, Berga, Pobla de Lillet i Cercs superen la meitat de les previsions del PROGREMIC. La 
mitjana del municipi es troba en 38 kg de FORM bruta per habitant i any. 

Pel que fa a la qualitat de la matèria orgànica dels municipis que si que participen en la separació de 
la FORM, tots ells compleixen els objectius del PROGREMIC com a % d'impropis, inferiors tots 
ells al 15%. Aquests municipis són: Gironella, Casserres, Olvan, Bagà, Guardiola de Berguedà, 
Cercs, Pobla de Lillet, Berga, Puig-Reig i Avià. La mitja en aquests municipis és de 5,47%. 

 
Garraf 

2 dels 6 municipis del Garraf, el 33,3% no participa en la recollida  de la fracció de la FORM, 
aquests municipis són Canyelles i Cubelles. Dels altres 4 cap assoleix els objectius de recollida de 
88,6 kg de FORM bruta per habitant i any. 3 municipis, compleixen la meitat dels objectius, aquests 
son Sitges, Vilanova i la Geltrú i Sant Pere de Ribes.  La comarca del Garraf recull com a mitjana 
uns 39,7 kg de FORM per habitant. 
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Pel que fa a la qualitat de la matèria orgànica, dels 4 municipis que participen, només un, Sitges, 
amb un 16,15%, va superar el 15% previst per el PROGREMIC,tots els altres van complir amb el % 
màxim d'impropis previst per el PROGREMIC. Com a mitjana, el municipi del Garraf recull la 
FORM amb una impuresa del 12,36%. 

 
 
Maresme 

Dels municipis del Maresme, només Caldes d'Estrac amb 2776 habitants, no participa en la 
separació de la recollida de la FORM. El 46,4%, 14 municipis, compleix el PROGREMIC amb una 
producció de més de 84,8 kg de FORM bruta per habitant i any.  El 25%, 7 municipis, no arriben a 
la meitat previst per el PROGREMIC. La mitjana de la comarca es de 74,7 kg de FORM bruta per 
habitant i any.  

Pel que fa a la qualitat de la matèria orgànica, la comarca va presentar en el 2012 una mitjana de 
9,57% d'impropis, per sota de la previsió del 15% del PROGREMIC. Només 3 municipis, Tordera, 
Vilassar de Mar i Calella estan per sobre de la previsió del PROGREMIC. 

A la Comarca del Maresme trobem 11 municipis (el 35,7%) que compleixen tant amb els kg de 
FORM per habitant com el % d'impropis. Aquests municipis són: Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar, 
Sant Pol de Mar, Canet de Mar, Argentona, Calella, Alella, Òrrius, Premià de Dalt, Sant Vicenç de 
Montalt, Sant Andreu de Llavaneres, Cabrera de Mar, Cabrils i Santa Susanna. 
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Osona 

11 municipis (el 21,5%) de la comarca d'Osona no participen en la recollida selectiva de la FORM. 
Cap d'aquests municipis supera els 1000 habitants. Només 16 municipis (el 30,7%) compleixen els 
objectius del PROGREMIC de 84,8 kg de FORM bruta per habitant i any.  La mitjana de la 
comarca però, compleix els objectius del PROGREMIC amb un promig de 85,7 kg de FORM bruta 
per habitant i any. 

Pel que fa a la qualitat de la matèria orgànica,  cap comarca de les quals participen a la FORM, van 
superar els 15% d'impropis previstos per el PROGREMIC. Com a mitjana, el % d'impropis per la 
comarca d'Osona va ser de 4,48%. 

A la comarca d'Osona, 16 municipis (el 30,7%) compleixen amb els dos objectius del 
PROGREMIC. Aquests municipis són: Tavèrnoles, Viladrau, Rupit i Pruit, Taradell, Sant Martí de 
Centelles, Seva, Tona, Folgueroles, Calldetenes, Santa Eulàlia de Riuprimer, Manlleu, Espinelves, 
Brull, Malla, Balenyà i Santa Eugènia de Berga. 15 municipis (el 29,4%) no assoleixen ni la meitat 
de la previsió del PROGREMIC. 

 
 

Vallès Occidental 

Dos municipis del Vallès Occidental (el 12,5%), no participen en la recollida de la FORM, aquests 
municipis són: Garriga i Rellinars. Només dos municipis (el 18,75%) assoleixen els objectius de 
recollida de FORM bruta per habitants realitzats pel PROGREMIC, aquests municipis són: Palau-
Solità i Plegamans, Matadepera i Sant Llorenç Savall. 10 municipis, el 62,5%, no assoleixen ni la 
meitat dels objectius del PROGREMIC. 

Pel que fa a la qualitat de la matèria orgànica, la comarca va presentar el 2012 una mitjana de 
11.97%, valor que no supera el nivell d'impropis previst per el PROGREMIC (15%). Quatre 
municipis (el 25%) superen lleugerament aquest valor. Aquests municipis són: Viladecavalls, 
Polinyà, Ullastrell i Sabadell. 
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Vallès Oriental 

Dos municipis del Vallès Oriental (el 4,65%), no participen en la recollida de la FORM, aquests 
municipis són: Granera i Vallromanes. 16 municipis (el 37,2%) assoleixen els objectius de recollida 
de FORM bruta per habitants realitzats pel PROGREMIC.:  12 municipis, el 27,9%, no assoleixen 
ni la meitat dels objectius del PROGREMIC. La mitjana de la comarca es de 55,8 kg de FORM 
bruta per habitant i any. 

Pel que fa a la qualitat de la matèria orgànica, la comarca va presentar el 2012 una mitjana de 
8,17%, valor que no supera el nivell d'impropis previst per el PROGREMIC (15%). Dos municipis 
(el 9%) superen aquest valor amb aproximadament un 20% d'impropis, aquests municipis son 
Montornès del Vallès i Martorelles. 
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Com a  resum val la pena recopilar tota aquesta informació en una taula per extraure conclusions: 
 
Taula 3. Taula resum en les diferents Comarques de Barcelona. 
 

Comarca 
kg de 
FORM 
bruta / 
habitant 

Relació 
nombre 
d'habita
nts i 
qualitat 
FORM 

nombre 
de 
municipis 
que 
recullen 
FORM 

nombre 
de 
municipis 
> 84,8 kg 
FORM 
bruta / 
habitant 

% 
municipis 
> 84,8 kg 
FORM / 
habitant 

nombre 
de 
municipis 
> 42,4 kg 
de FORM 
bruta / 
habitant 

% 
municipis 
> 42,4 kg 
FORM / 
habitant 

Nombre 
de 
municipis 
que 
superen 
el 15% 
d'impropi
s 

% 
municipis 
que 
superen 
el 15% 
d'impropi
s 

Alt 
Penedès 
(26) 53,4 7,24 20 1 3,8 12 46 1 5 
AMB (33) 57,2 13,74 33 0 0 15 45,4 10 30 
Anoia (33) 36,3 8,82 12 0 0 8 24,2 1 8,3 
Bages 
(35) 49,7 7,2 35 4 11,4 22 62,8 1 2,8 
Baix 
Llobregat 
(11) 65 11,8 11 2 18 7 63,6 3 27 
Berguedà 
(31) 38 5,4 10 0 0 5 16 0 0 
Garraf (6) 39,7 7,4 4 0 0 3 50 1 25 
Maresme 
(28) 74,7 9,1 27 14 50 21 75 3 11 
Osona 
(51) 85,7 4,48 40 16 31 36 70,5 0 0 
Vallès 
Occidental 
(19) 42 12,8 14 3 15,7 6 31,5 4 28,5 
Vallès 
Oriental 
(43) 55,8 8,7 41 16 37,2 31 72 2 4,8 

 
 

- En mitjana, només una comarca, Osona, arriba a superar els objectius del PROGREMIC de 
producció de 84,8 kg de FORM bruta / habitant. 

- Les comarques de Maresme i Osona, Alt Penedès, Baix Llobregat, Bages, Garraf i Vallès 
Oriental tenen, com a mitjana, més de la meitat dels seus municipis dels que arriben al 50% 
de l’objectiu del PROGREMIC 

- De mitjana, totes les comarques es troben per sota del 15% d’impropis, tot i que encara hi ha 
municipis per sobre d'aquest valor. 

- L'Àrea Metropolitana de Barcelona té els municipis amb un % d'impropis més elevats. Els 
més elevats són: Sant Feliu de Llobregat (34,75%), Montcada i Reixac (27,8%) i Montgat 
(26%). 

- No sembla haver una relació directa entre el nombre d'habitants i els kg recollits de FORM 
bruta per habitant i any, tot i que sembla ser que son en els municipis més petits on hi ha una 
millor recollida selectiva de la FORM.  
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- Pel que fa a la relació de nombre d’habitants amb la qualitat de la matèria orgànica, podem 
observar que les comarques amb més habitants, tenen un % d’impropis més gran.  

 

 
 

- Només un 10% dels municipis de la demarcació de Barcelona que participen en la recollida 
selectiva de la FORM, supera el % d'impropis previst per el PROGREMIC (15%). En aquest 
10% trobem municipis amb densitats de població molt variades. Una mala educació 
ambiental i un sistema dolent de recollida podría explicar aquest fenomen. Per poder 
realitzar una bona recollida de la FORM, els municipis han de esforçar-se tant amb una bona 
educació ambiental com un bon sistema de recollida. 

- Només 57 municipis de la demarcació de Barcelona (18%) compleixen amb els objectius del 
PROGREMIC de 84,8 kg de FORM per habitant i any. Aquest número es redueix a 48 
(15,3%) si tenim en compte també un volum d'impropis inferior al 15%. 

i
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5.3 EN RELACIÓ ALS DINERS PERDUTS EN CONCEPTE DE RETORN DEL CÀNON 

En la introducció d’aquesta memòria ja s’ha especificat que una bona recollida de la matèria 
orgànica ajuda a percebre una quantitat de l’Agència de Residus de Catalunya en concepte de retorn 
del cànon per tractament i per recollida de la FORM. No arribar als nivells de recuperació previstos 
al PROGREMIC representa, doncs, una pèrdua d’ingressos com també els representa el fet de 
recollir matèria orgànica amb una quantitat d’impropis elevada, En concret, si el nivell d’impropis 
és més elevat del 15% -per damunt del 15% previst al PROGREMIC com a límit per obtenir 
compost de qualitat- l’any 2013 no es percebrà cap quantitat en concepte de recollida. 

Per poder tenir una idea de la magnitud econòmica que representa no recollir una quantitat de 
matèria orgànica amb una qualitat acceptable, presentem una simulació a partir de les dades de que 
disposem (kg de FORM de l’any 2011 i percentatge d’impropis de l’any 2012) i dels criteris per 
cobrar els retorns aprovats per a l’any 2013. 

Aplicant aquest concepte per municipis s’observa que, en els supòsits exposats a l’inici d’aquesta 
memòria,  17 municipis deixarien de percebre enguany una quantitat superior als 100.000 euros  per 
no arribar als objectius del PROGREMIC de 84,4 kg de FORM bruta anuals per persona a un nivell 
d'impropis del 5%. D'aquests 17 municipis, 11 (el 64%) són de l'àrea metropolitana de Barcelona. 
Podem veure doncs, que els municipis que perdrien més diners són, lògicament, aquells que tenen 
més habitants. En la següent taula es recullen els resultats de l’estima de pèrdues de percepció de 
retorn del cànon especificats per habitants en cada comarca. 

Taula 4. Pèrdues de percepció de retorn del cànon especificats per comarques. 

Comarca Habitants 

Pèrdua per recollir 
menys de 84,8 kg 
de FORM bruta per 
habitant 

Pèrdua considerant 
també els 
municipis que no 
recullen FORM 

Pèrdua per 
habitant 

Alt Penedès (26) 105670 140022 182788 1,7 
AMB (33) 3201210 3315331 3318389 1 
Anoia (33) 118509 236228 247335 2,08 
Bages (35) 185865 329763 344238 1,85 
Baix Llobregat (11) 138594 375812 375890 2,7 
Berguedà (31) 41540 89614 112302 2,7 
Garraf (6) 146469 254459 286865 1,95 
Maresme (28) 416185 199237 213725 0,51 
Osona (51) 154204  0 0 0 
Vallès Occidental 
(19) 621153 974062 977822 1,57 
Vallès Oriental (43) 339900 472547 465292 1,36 
 
Fen un anàlisis per comarques, les pèrdues més importants per habitant es donarien al Berguedà i el 
Baix Llobregat, això es degut a la baixa recollida de la fracció FORM en tots els seus municipis i 
també, degut el % elevat d'impropis d'alguns municipis en aquestes comarques. 

A la comarca d'Osona no es donaria cap pèrdua degut a que en aquesta comarca es compleixen els 
objectius del PROGREMIC. En totes les altres comarques trobaríem unes pèrdues compreses entre 
0,5 i 2,10 euros per habitant. 
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5.4 EN RELACIÓ ALS DINERS EN CONCEPTE DE RETORN DEL CÀNON. 

Com ja hem assenyalat en l’anterior paràgraf, en la introducció d’aquesta memòria ja s’ha 
especificat que una bona recollida de la matèria orgànica ajuda a percebre una quantitat de 
l’Agència de Residus de Catalunya en concepte de retorn del cànon per tractament i per recollida de 
la FORM. 

 No arribar als nivells de recuperació previstos al PROGREMIC representa, doncs, una pèrdua 
d’ingressos com també els representa el fet de recollir matèria orgànica amb una quantitat 
d’impropis elevada, En concret, si el nivell d’impropis és més elevat del 15% -per damunt del 15% 
previst al PROGREMIC com a límit per obtenir compost de qualitat- no es percep cap quantitat en 
concepte de recollida. 

Aplicant, doncs, a les tones netes tractades i recollides els coeficients i fórmules  pertinents, amb els 
T recollides l’any 2011, aplicant les qualitats obtingudes en les caracteritzacions del 2012, la 
demarcació de Barcelona rebria l’any 2013 en concepte de retorn del cànon una quantitat 
aproximada  a 11.354.764€. 

Tenint en compte que l’any 2012 a la demarcació 534.190 t. de rebuig van anar a planta finalista i 
329.565,90 a  incinerades, en la demarcació va pagar en concepte d’aportació al Fons de residus una 
quantitat propera a 9.000.000 euros que no cobriria el que rebrien els responsables de la gestió de 
residus. Que passaria, a més a més, si la qualitat de la matèria orgànica fos del 5%, una quantitat 
sovint observada en les caracteritzacions  i, per tant, possible d’assolir? -per sota és difícil d’obtenir 
a no ser que es tracti d’un municipi amb recollida Porta a porta i de baix nombre d’habitants i amb 
una bona i continuada campanya de conscienciació- Doncs, que la quantitat que rebria la 
demarcació seria de aproximadament, 16.672.276€  

Per tant, recollir de manera segregada la matèria orgànica amb un nivell d’impropis elevat li podria 
costar a la demarcació perdre 5.317.512€ i escaig en concepte de retorn del cànon 

Més greu resulta encara no assolir els nivells marcats pel PROGREMIC de 84,8 kg de matèria 
orgànica bruta per habitant. Dels 11,354,764€ podríem passar a rebre 17.598..489€ en el cas que 
aquesta matèria orgànica no tingués un nivell d’impropis superior al 5%, cosa la qual representaria 
una pèrdua de 23.561.823€ i escaig 

En conclusió, doncs, la demarcació podria perdre per no assolir els objectius del 
PROGREMIC de valorar el 55% de la matèria orgànica que genera a un nivell d’impropis del 
5% més de 12 milions d’euros 

De on hauria de sortir aquesta quantitat? Òbviament d’una apujada del cànon de deposició de 
residus a planta finalista i a incineració, que hauria, com a mínim, d’acostar-se als valors d’altres 
països europeus.  

Una producció de 84,8 kg de FORM neta per habitant anualment representarien un increment a la 
demarcació de 216.301 T  de matèria orgànica amb la disminució consegüent de la mateixa 
quantitat de rebuig aportat a abocador i incineració. Suposant que la disminució proporcional en les 
entrades als dos tipus de plantes només s’obtindrien per al Fons de residus 6.197.886,2€  
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Per arribar, doncs, als 23 milions d’euros i escaig necessaris per nodrir el Fons de residus caldria 
que els cànons de deposició a abocador i els d’incineració augmentessin, com a mínim el següent: el 
finalista s’hauria de passar a 47€/T i el d’incineració 19€/T. Òbviament, la quantitat hauria 
d’augmentar si es vol sufragar altres conceptes però si l’objectiu és augmentar la quantitat i qualitat 
de la recollida de la FORM és necessari, com a mínim, aquest augment. 

 

6. MUNICIPIS DE TARRAGONA 

6.1. OBJECTIU EN LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA. 

L’objectiu d’aquesta anàlisi és el de comprovar el compliment del PROGREMIC en allò que fa 
referència a la quantitat de matèria orgànica recollida en relació als 100,85 kg/persona/any pel que 
fa els diferents municipis de Tarragona. També s’observarà el nivell de compliment pel que fa 
relació a la qualitat dels impropis, que no ha de superar el 15%. 

En una primera revisió s’han observat municipis amb una quantitat d’habitants força important i 
recollida amb contenidors de carrer han estat capaços de mantenir el nivell d’impropis per sota del 
5%, raó per la qual s’ha considerat aquest nivell com a assolible. 

Com a objectiu final es pretén calcular la pèrdua d’aportacions en concepte de retorn del cànon per 
part dels municipis de la demarcació per no assolir el % d’impropis del 5% i no arribar als 100,85 
kg/persona/any. 

 

6.2 RESULTATS ALS MUNICIPIS DE TARRAGONA 

L’estudi s’ha aplicat als 162 municipis que recullen la matèria orgànica dels 184 municipis de la 
demarcació i s’han dut a terme els càlculs tant a nivell de municipi com de les 10 comarques. Hem 
de tenir en compte que la producció de residus a Tarragona és de 1,64 kg/habitant/dia, això suposa 
que per a complir el PROGREMIC a la demarcació de Tarragona s’hauria de recollir 100.85 kg 
d’orgànica per persona i any. 

D’entrada, doncs, hi ha un 10% dels municipis de la demarcació que no estan recollint de manera 
segregada la matèria orgànica. D’aquests 22 municipis, 1 pertany a la Terra alta, 8 al Priorat i 13 al 
Tarragonès. Tant els municipis del Priorat com el de la Terra Alta tenen una població inferior als 
305 habitants.  

Dels municipis de la demarcació de Tarragona que no recullen selectivament la matèria orgànica val 
la pena destacar que només 6 es troben per sota dels 2000 habitants. Dels 7 restants,  2 municipis es 
troben entre 2000 i 3000 habitants, 4 entre 3000 i 5000 i fins i tot un, Constantí, es troba pel damunt 
dels 5000 habitants en un flagrant incompliment de l’obligatorietat normativa de realitzar la 
recollida selectiva inclosa la FORM a tots els municipis de Catalunya segons el text refós 1/2009 de 
la Llei reguladora de residus de Catalunya. 

Pel que fa al sistema de recollida hi ha 130 municipis que utilitzen el sistema de recollida de 
contenidors, 25 el sistema porta a porta i 7 municipis recullen simultàniament pels dos sistemes 
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Durant l’any 2012, en mitjana, a la demarcació s’han recollit 57,78 Kg de FORM bruta/habitant 
amb un nivell d’impropis del 21%. Ambdues dades es troben força allunyades dels objectius de 
100,85 Kg de FORM anuals per habitant amb un nivell d’impropis del 15% que preveia el 
PROGREMIC.   

Només 45 municipis sobrepassen els 100,85 Kg de FORM bruta per habitant  dels quals només 29 
sobrepassen aquesta quantitat en kg nets, la meitat dels quals amb el sistema de recollida porta a 
porta total o parcialment incorporat (Rodonyà comparteix els dos models).  

De fet, 40 dels municipis de la demarcació, prop d’un 25%, no arriben ni a la meitat de l’objectiu 
del PROGREMIC, un 20 % dels quals, 8 municipis, una cinquena part, són urbans o semiurbans 
(població superior als 5000 habitants). 

Els vuit municipis que més matèria orgànica neta produeixen, descomptats els impropis, són 
Vallfogona de Riucorb, Rodonyà, Rocafort de Queralt, Bellmunt de Priorat, Pont d’Armentera, 
Vila-seca, Torre de l’Espanyol, Ulldemolins, amb una quantitat superior als 128,83 Kg de FORM 
neta per any. 

Pel que fa per comarques, els resultats són els següents: 

Alt Camp 

Cinc municipis es troben pel damunt dels 100Kg FORM bruta, Rodonyà, Port d’Armentera i 
Bràfim, Alió i Vilabella. Una mica més del 25% dels 23 municipis de la comarca no arriben ni a la 
meitat de quantitat prevista al PROGREMIC. La mitjana comarcal, de 69,89 kg de FORM bruta 
està molt lluny de les previsions del PROGREMIC 

 
 
Pel que fa a la qualitat de la matèria orgànica, la comarca va presentar el 2012 un promig de 15,52% 
d’impropis. 6 municipis estan pel damunt del 15% previst pel PROGREMIC: Alcover (18,24%), 
Montferri (26,65), Valls (17,12) , Vallmoll (26,65), La Riba (16,28) i Vila-rodona (26,65) 
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Baix Camp 

Dels 28 municipis de la comarca únicament Vandellòs, Riudecanyes i Cambrils  superen l’objectiu 
del PROGREMIC en allò que fa referència a la producció en kg de FORM bruta anuals. La resta es 
troba per sota i fins a un 50% dels municipis no arriben a la meitat de l’objectiu. 

Pel que fa a la qualitat de la matèria orgànica, la comarca va presentar el 2012 un promig de 16,04% 
d’impropis, un xic superior a l’objectiu del PROGREMIC del 15%. Un total de 13 dels 28 
municipis del baix camp que recullen la fracció orgànica superen aquest 15% d’impropis. Riudecols 
i l’Albiol estan pel damunt el 25% d’impropis 

 

  
 

La mitjana de producció de la comarca es troba sobre els 47 kg de FORM bruta per habitant 
anualment, també molt allunyada de l’objectiu del PROGREMIC. 

Baix Ebre 

Només quatre municipis del Baix Ebre, Benifallet, L’Ampolla, Paüls i l’Aldea es queden pel 
damunt de la producció prevista del PROGREMIC dels 100 kg de FORM bruta. De la resta dels 14 
municipis de la comarca, justament el més gran, Tortosa, no arriba ni a la meitat de les previsions 
del PROGREMIC, amb 28,82 Kg FORM bruta/persona/any . En mitjana, la producció de matèria 
orgànica bruta és de 63,67 kg per persona anuals. 
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Pel que fa a la qualitat de la matèria orgànica, la comarca va presentar el 2012 un promig del 28% 
d’impropis, la segona quantitat més elevada de la demarcació, després del Tarragonès. La totalitat 
dels municipis han tingut l’any 2012 un nivell d’impropis superior al 15% i 5 municipis superen el 
25% d’impropis: Roquetes (25,83%), Tivenys (28,31%), L’Ametlla de Mar (28,36), Deltebre i 
Tortosa i l’Aldea (40,97%) 

Baix Penedès 

Únicament Masllorenç supera  la producció prevista del PROGREMIC de 100kg de FORM bruta 
anual per habitant. De la resta dels 14 municipis de la comarca, 9 (64%) no arriben ni a la meitat de 
les previsions del PROGREMIC. En mitjana, la producció de matèria orgànica bruta és de 36,44kg 
de FORM bruta per persona anuals, la més baixa de tota la demarcació de Tarragona 

 

 
Pel que fa a la qualitat de la matèria orgànica, la comarca va presentar el 2012 un promig del 
17,26% d’impropis.  9 dels 14 municipis de la comarca han tingut l’any 2012 un nivell d’impropis 
superior al 15% i només el Vendrell (18,67%) i Cunit (15,25%) es troben en un nivell d’impropis 
entre el 15 i el 20%. 

Conca de Barberà 

 Set municipis de la Conca de Barberà, Vallfogona de Riucorb,  Rocafort de Queralt, Barberà de la 
Conca, Savallà del Comptat, Senan, Pira i Passanant i Belltall assoleixen els objectius del 
PROGREMIC dels 100 kg de FORM bruta. De la resta dels 22 municipis de la comarca, només 2 
no arriben ni a la meitat de les previsions del PROGREMIC. En mitjana, la producció de matèria 
orgànica bruta és de 72kg de FORM bruta per persona anuals. 
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Pel que fa a la qualitat de la matèria orgànica, la comarca va presentar el 2012 un promig del 
11,79% d’impropis, per sota de la previsió del PROGREMIC. Aquesta quantitat només és superior 
al nivell d’impropis de Priorat i Ribera d’Ebre. 4 dels 22 municipis de la comarca han tingut l’any 
2012 un nivell d’impropis superior al 15%, però només lleugerament superior a aquests valors: 
Senan (18,35%), les Piles (18,35%), Serral (15,38%) i Santa Coloma de Queralt (15,38%), amb 
valors inferiors al 20% d’impropis 

Montsià 

Dos  municipis del Montsià, Masdenverge i  Sant Jaume d’Enveja  assoleixen els objectius del 
PROGREMIC dels 100 kg de FORM bruta per habitant. Tots els municipis presenten una producció 
entre els 76,5 i 105 kg de FORM bruta per habitant. En mitjana, la producció de matèria orgànica 
bruta és de 85,96 kg de FORM bruta per persona anuals. 

Pel que fa a la qualitat de la matèria orgànica, la comarca va presentar el 2012 un promig del 22,6% 
d’impropis, pel damunt de la previsió del PROGREMIC. La totalitat dels municipis de la comarca 
han tingut l’any 2012 un nivell d’impropis superior al 15%, dels quals 3 han superat el 20%: Sant 
Carles de la Ràpita (23,4%), Sant Jaume d’Enveja (25,32%) i  Amposta (29,18%). 
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Priorat 

10 dels 23 municipis de la comarca del Priorat, dels quals només 15 que recullen selectivament la matèria 
orgànica, superen els objectius del PROGREMIC dels 100 kg de FORM bruta per habitant. La resta, tots 
superen la meitat dels objectius contemplats al PROGREMIC. En mitjana, la producció de matèria 
orgànica bruta és de 109,2 kg de FORM bruta per persona anuals, el valor més elevat de les comarques de 
la demarcació. Per contra, hi ha encara 8 municipis on no s’ha desplegat la recollida selectiva de la 
FORM, tot i que val a dir que són justament aquells que tenen menys de 305 habitants. 

 
 
Pel que fa a la qualitat de la matèria orgànica, la comarca va presentar el 2012 un promig del 
10,39% d’impropis, molt per sota de la previsió del PROGREMIC en el millor resultat obtingut a la 
demarcació.  Cap dels municipis de la comarca han tingut l’any 2012 un nivell d’impropis superior 
al 15%. 

Ribera d’Ebre 

4 dels 14 municipis de la comarca  de la Ribera d’Ebre, Torre de l’Espanyol (146,29),  Miravet 
(122,61) i Ginestar (128,5) i Garcia (117,64) superen els objectius del PROGREMIC dels 100 kg de 
FORM bruta per habitant Per contra el 50% dels municipis de la comarca no assoleixen la meitat 
dels objectius contemplats al PROGREMIC. En mitjana, la producció de matèria orgànica bruta és 
de 58 kg de FORM bruta per persona anuals. 
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Pel que fa a la qualitat de la matèria orgànica, la comarca va presentar el 2012 un promig del 
11,16% d’impropis,  valor per sota de la previsió del PROGREMIC.  Només 2 dels municipis de la 
comarca, Ascó i Mora d’Ebre  han tingut l’any 2012 un nivell d’impropis superior al 21%. 

Terra Alta 

5 dels 11 municipis de la comarca del Priorat que recullen selectivament la matèria orgànica, Pinell 
de Brai  (131,9) i Vilalba dels Arcs (124,4), Horta de Sant Joan (112,31), Arnes (106,27) i la 
Fatarella  (107,25) superen els objectius del PROGREMIC dels 100 kg de FORM bruta per 
habitant. La resta de municipis superen, com a mínim, la meitat dels objectius contemplats al 
PROGREMIC. En mitjana, la producció de matèria orgànica bruta és de 92,41 kg de FORM bruta 
per persona anuals, el  segon valor més elevat de les comarques de la demarcació. Hi ha encara 1 
municipi on no s’ha desplegat la recollida selectiva de la FORM,  Caseres, amb una població 
inferior als 300 habitants 

Pel que fa a la qualitat de la matèria orgànica, la comarca va presentar el 2012 un promig del 
12,54% d’impropis,  valor per sota de la previsió del PROGREMIC.   Cap dels municipis de la 
comarca ha tingut l’any 2012 un nivell d’impropis superior al 15%. 

 

 
 
 

Tarragonès 

La meitat dels municipis de la Comarca que recullen selectivament la matèria orgànica dels 22 
municipis de la comarca del Tarragonès,  Vilaseca (144,15), Salou (169,04), Altafulla (128,18) i 
Vespella de Gaià (110,43) superen els objectius del PROGREMIC dels 100 kg de FORM bruta per 
habitant. Només el municipi més gran, Tarragona, no assoleixen la meitat dels objectius 
contemplats al PROGREMIC amb una recollida anual de 28,53 kg de FORM bruta/persona. En 
mitjana, la producció de matèria orgànica bruta és de 63,28 kg de FORM bruta per persona anuals. 
Com a resultat extraordinàriament negatiu,ressaltar que encara hi ha 13 municipis de la comarca on 
no s’ha desplegat la recollida selectiva de la FORM.  



Ecologistes en Acció 

28 
 

 

 
 
Pel que fa a la qualitat de la matèria orgànica, la comarca va presentar el 2012 un promig del 16,4% 
d’impropis,  valor que supera  la previsió del PROGREMIC. Sis municipis dels vuit de la comarca 
que fan la recollida selectiva de la FORM superen el 15% d’impropis: Salou (30,55%), Altafulla, 
Vespella de Gaià i Vilallonga del Camp (26,01), Torredembarra (18,23%) i, fent un esment especial 
la ciutat de Tarragona amb un nivell d’impropis del 54,25% el més elevat de la demarcació i un dels 
més elevats de tota Catalunya 

Com a  resum val la pena recopilar tota aquesta informació en una taula per extraure conclusions: 

Taula 5. Taula resum en les diferents Comarques de Tarragona. 

Comarca Kg brut 
/ hab 

% 
impropis 

nombre 
de 

municipi
s que 

recullen 
FORM 

nombre de 
municipis> 

100 kg 
FORM 
bruta/ 

habitant 

% 
municipis 
> 100 kg 
FORM/ 

habitant 

nombre de 
municipis 
<50 kg de 

FORM 
bruta/ 

habitant 

% municipis 
<50 kg 
FORM/ 

habitant 

nombre de 
municipis 

que superen 
el 15% 

d'impropis 

% 
municipi

s que 
superen 
el 15% 

d'improp
is 

Alt camp (23) 69,69 15,52 23 5 21,7 5 21,7 6 26
Baix camp 
(28) 46,96 16,04 28 3 10,7 14 50,0 13 46
Baix Ebre (14)  63,67 28,00 14 4 28,6 1 7,1 14 100
Baix Penedès 
(14) 36,44 17,26 14 1 7,1 9 64,3 9 64
Conca de 
Barberà (22) 71,95 11,79 22 7 31,8 2 9,1 4 18
Montsià (12) 85,96 22,60 12 2 16,7 0 0,0 12 100
Priorat  (23) 109,10 10,39 15 10 66,7 0 0,0 0 0
Ribera d'Ebre  
(14) 57,95 11,16 14 4 28,6 7 50,0 2 14
Tarragonès 
(22) 63,28 28,15 8 4 50,0 1 12,5 6 75
Terra alta  (12) 92,41 12,54 11 5 45,5 0 0,0 0 0
TOTAL 57,78 21,06 161 45 28,0 39 24,2 66 41

 

‐ En promig, només la comarca del priorat arriba a igualar l’objectiu del PROGREMIC de producció 
de 100 kg de FORM bruta/persona/any amb una producció del 109,1 kg de FORM 
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bruta/persona/any. La Terra Alta s’apropa a l’objectiu amb 92,41 kg de FORM bruta per 
persona/any. 

 

‐ Comarques com Baix Penedès Baix Camp, Ribera d’Ebre i Alt Camp tenen més de la meitat 
dels seus municipis que no arriben ni tant sols al 50% de l’objectiu del PROGREMIC 

‐ Només quatre comarques es troben per sota del 15% d’impropis: Priorat (10,39%), Ribera 
d’Ebre (11,16%), Conca de Barberà (11,79%) i Terra Alta (12,54%). 

‐ El Tarragonès és la comarca amb el contingut més important d’impropis (28,15%) seguida 
de ben a prop del Baix Ebre (28%) i Montsià (22,6%). 

‐ Sembla haver una relació  directa entre  el nombre d’habitants i els kg recollits de FORM 
bruta per habitant en el sentit que, a menor número d’habitants s’aconsegueix una major 
recollida selectiva de FORM. Aquest fet sembla estar d’acord amb el fet que en comarques 
on el nombre d’habitants per municipi és baix  és més fàcil difondre les campanyes de 
conscienciació entre els habitants.  
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‐ Per un altre costat, sembla no haver relació entre el nombre d’habitants i la qualitat de la 

matèria orgànica. Així, hi ha una diferència molt important entre les comarques de 
Tarragona i el Baix Camp, les que tenen més habitants pel que fa a la qualitat de la FORM, 
de l’ordre del 28,15% i del 16,04%, respectivament. Aquest resultat evidencia el llarg camí 
que cal recórrer en educació ambiental pel que fa a la deguda selecció de la matèria 
orgànica. 

 

 
 

‐ En l’actualitat han començat a aparèixer els resultats de les caracteritzacions del primer 
trimestre del 2013. En el moment de redactar aquesta memòria, a excepció de Calafell, amb 
un 17,82% d’impropis, cap caracterització supera el 15%.  Destaca, però, un fet puntual: la 
presència de lixiviats en les caracteritzacions de Mont-roig del Camp i presència de FORM 
molt descomposta procedent dels Mercats de Reus i de Torredembarra. Aquest és un fet 
preocupant ja que denota que els municipis no aporten la matèria orgànica un cop recollida, 
sinó que  aquesta s’emmagatzema abans de ser dipositada a la plata de compostatge amb la 
conseqüent pèrdua de pes i increment del % d’impropis. Aquí destaca la passivitat de l’ARC 
permetent l’emmagatzemament de la matèria orgànica  per part dels municipis 

 
‐ També destaca el fet que en totes les caracteritzacions apareixen càpsules monodòsis de 

cafè. Una qüestió a tenir en consideració a l’hora de realitzar campanyes de conscienciació 
per millorar la qualitat de la matèria orgànica recollida de manera segregada. 

 
6.3 EN RELACIÓ ALS DINERS PERDUTS EN CONCEPTE DE RETORN DEL CÀNON  
 

En la introducció d’aquesta memòria ja s’ha especificat que una bona recollida de la matèria 
orgànica ajuda a percebre una quantitat de l’Agència de Residus de Catalunya en concepte de retorn 
del cànon per tractament i per recollida de la FORM per ajudar als municipis a afrontar l’increment 
de costos associat a aquesta recollida selectiva. 
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 No arribar als nivells de recuperació previstos al PROGREMIC representa, doncs, una pèrdua 
d’ingressos com també els representa el fet de recollir matèria orgànica amb una quantitat 
d’impropis elevada, En concret, si el nivell d’impropis és més elevat del 15% previst al 
PROGREMIC com a límit per obtenir compost de qualitat- aquest 2013 no es percebirà cap 
quantitat en concepte de recollida. 

Si aplicant aquests conceptes per comarques podem observar que hi hauria 13 dels 15 municipis de 
més de 12000 habitants que deixen de percebre un a quantitat superior als 50000€ l’any 2013 en els 
supòsits especificats al llarg d’aquesta memòria per no arribar als objectius del PROGREMIC de 
100 Kg de FORM anuals per persona i no assolir un nivell d’impropis del 5% . D’aquests, un 
pertany a l’Alt Camp (Vall) dos al baix Camp (Cambrils i Reus), dos al Baix Ebre (Deltebre i 
Tortosa), tres al Baix Penedès ( Calafell, Vendrell i Cunit), dos al Montsià (Amposta i Sant Carles 
de la Ràpita) i dos al Tarragonès (Tarragona i Torredembarra). Òbviament, són municipis amb un 
elevat nombre d’habitants i, per aquest motiu, no arribar als objectius del PROGREMIc els resulta 
extraordinàriament perjudicial pel que fa a aquest concepte de retorn econòmic. Malgrat tot, hi ha 
tres municipis a la demarcació, amb més de 12000 habitants, també, que tindrien unes pèrdues 
inferiors als 5000€: Mont-roig, gràcies a un nivell d’impropis per sota del 15%, Salou, per una 
recollida superior als 100Kg/persona de FORM neta i Vila-seca pels dos conceptes. De fet, aquest 
és el municipi de la demarcació que millor recicla la matèria orgànica en quantitat i qualitat, tot i 
sobrepassar els 20000 habitants. 

 
 

Tampoc és d’estranyar que les principals pèrdues tinguessin lloc a Tarragona i Reus, com a ciutats 
amb el major número d’habitants de la demarcació. 
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Fen una anàlisi detallada per comarques, ens trobem que, sense tenir en compte els municipis on 
encara no es recull la matèria orgànica, les pèrdues més importants s’observen al Baix Ebre, 
Montsià, Baix Camp i Tarragonès.  

En la següent taula es recullen els resultats de l’estima de pèrdues de percepció de retorn del cànon 
especificats per comarques. 

Taula 6. Pèrdues de percepció de retorn del cànon especificats per comarques. 

comarca habitants 

perdua per 
recollir menys 

de 100kg 
FORM 

neta/hab 

 
Perdua  total 
considerant 
també els 

municipis que 
no recullen 

FORM 

perdua 
per 

habitant 

tarragonès (21)* 216907 836919 1012903,0 4,67 
baix camp (28) 191947 736603,0 736603,0 3,84 
montsià (12) 72261 267484 267484 3,70 
baix ebre (14) 88736 372934 372934 4,20 
baix penedès (14) 101115 482278,0 482278,0 4,77 
alt camp (23) 40049 166762 166762 4,16 
conca de barberà (22) 21290 67747,0 67747,0 3,18 
ribera d'ebre (14) 21262 85170,0 85170,0 4,01 
terra alta (11)* 12154 27827,0 29673,8 2,44 
priorat (23)* 8669 9686,0 15200,8 1,75 
TOTAL 774390 3053410 3236755,6   

*Les comarques assenyalades amb un asterisc es corresponen a aquelles on no tots els municipis reciclen la matèria orgànica 
 
Les pèrdues més importants per habitant tindrien lloc a les comarques del Baix Penedès 
(4,77€/persona)i Tarragonès (4,67€/persona) seguides de prop del Baix Ebre i el Alt Camp (4,20 i 
4,16€/persona). 

 

6.4 EN RELACIÓ ALS DINERS EN CONCEPTE DE RETORN DEL CÀNON 

Com ja hem assenyalat en l’anterior paràgraf, en la introducció d’aquesta memòria ja s’ha 
especificat que una bona recollida de la matèria orgànica ajuda a percebre una quantitat de 
l’Agència de Residus de Catalunya en concepte de retorn del cànon per tractament i per recollida de 
la FORM. 

 No arribar als nivells de recuperació previstos al PROGREMIC representa, doncs, una pèrdua 
d’ingressos com també els representa el fet de recollir matèria orgànica amb una quantitat 
d’impropis elevada, En concret, si el nivell d’impropis és més elevat del 15% previst al 
PROGREMIC com a límit per obtenir compost de qualitat no es percep cap quantitat en concepte 
de recollida. 

Seguin la mateixa metodologia podem comprovar el que deixa de percebre la demarcació i els 
gestors dels residus dels diferents municipis. Cal destacar, aquí, que la major part de les recollides 
es fan a nivell comarcal, cosa la qual implica que és el Consell Comarcal qui sufraga les despeses 
de la recollida, que repercuteix en els municipis, però és qui rep les compensacions. En molts 
cassos, aquestes compensacions no reverteixen en els municipis. 
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Aplicant, doncs, a les tones netes tractades i recollides els coeficients i fórmules  pertinents, amb les 
tones recollides l’any 2011, aplicant les qualitats obtingudes en les caracteritzacions del 2012, la 
demarcació de Tarragona rebria l’any 2013 en concepte de retorn del cànon una quantitat un xic 
superior al 1508000€. 

Tenint en compte que l’any 2011 a la demarcació 109323 tones de rebuig van anar a planta finalista 
i 118244 tones. van ser incinerades, en la demarcació, si es mantinguessin aquestes quantitats el 
2013 es pagaria en concepte d’aportació al Fons de residus una quantitat propera al 2029600€ que 
cobreix abastament el que rebrien els responsables de la gestió de residus. 

Però, que passaria si la qualitat de la matèria orgànica de tots els municipis fos del 5%, una quantitat 
sovint observada en les caracteritzacions  i, per tant, possible d’assolir? -per sota és difícil d’obtenir 
a no ser que es tracti d’un municipi amb recollida Porta a porta i de baix nombre d’habitants i amb 
una bona i continuada campanya de conscienciació- Doncs, que la quantitat que rebria la 
demarcació seria de 2775000€ i escaig.  

Per tant, de seguir recollint de manera segregada la matèria orgànica amb un nivell d’impropis 
elevat li costaria a la demarcació perdre 1.272.000€ i escaig en concepte de retorn del cànon 

Més greu resulta encara no assolir els nivells marcats pel PROGREMIC de 100 kg de matèria 
orgànica bruta per habitant, ja que podríem passar a rebre 4500000€ i escaig en el cas que aquesta 
matèria orgànica no tingués un nivell d’impropis superior al 5%, cosa la qual representaria una 
pèrdua de 3053000€ i escaig 

En conclusió, doncs, la demarcació perdria, per no assolir els objectius del PROGREMIC de 
valoritza el 55% de la matèria orgànica que genera a un nivell d’impropis del 5% més de 3 
milions d’euros 

De on hauria de sortir aquesta quantitat? Òbviament, amb el previst no arribaríem a cobrir aquesta 
quantitat raó per la qual caldria d’una apujada del cànon de deposició de residus a planta finalista i a 
incineració, que hauria, com a mínim, d’acostar-se als valors d’altres països europeus.  

Una producció de 100 kg de FORM neta per habitant anualment representarien un increment a la 
demarcació de prop de 77000 tones de matèria orgànica, unes 30000 més a que actualment que 
representarien una disminució de la mateixa quantitat de rebuig aportat a planta finalista i 
incineració. Suposant que la disminució fos per igual en les entrades als dos tipus de plantes només 
s’obtindrien per al Fons de residus 765000€.  

Per arribar, doncs, als 4,5 milions d’euros i escaig necessaris per nodrir el Fons de residus destinat a 
la demarcació de Tarragona caldria que els canons de deposició a planta finalista i els d’incineració 
augmentessin, com a mínim el següent: el finalista s’hauria quasi de duplicar i passar a 30€/tona i el 
d’incineració passar, com a mínim, a 16€/tona. Òbviament, la quantitat hauria d’augmentar si es vol 
sufragar altres conceptes però si l’objectiu és augmentar la quantitat i qualitat de la recollida de la 
FORM seria necessari, com a mínim, aquest augment. 
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7. MUNICIPIS DE LLEIDA. 

7.1 OBJECTIU EN LA DEMARCACIÓ DE LLEIDA. 

L’objectiu d’aquesta anàlisi és el de comprovar el compliment del PROGREMIC en allò que fa 
referència a la quantitat de matèria orgànica recollida en relació als 75,8 kg/persona/any pel que fa 
els diferents municipis de Lleida. També s’observarà el compliment pel que fa relació a la qualitat 
dels impropis, que no ha de superar el 15%. 

En una primera revisió s’han observat municipis amb una quantitat d’habitants força important i 
recollida amb contenidors de carrer han estat capaços de mantenir el nivell d’impropis per sota del 
5%, raó per la qual s’ha considerat aquest nivell com a assolible 

Com a objectiu final es pretén calcular la pèrdua d’aportacions en concepte de retorn del cànon per 
part dels municipis de la demarcació per no assolir el % d’impropis del 5% i no arribar als 75,8 
kg/persona/any. 

 

7.2 RESULTATS ALS MUNICIPIS DE LLEIDA  

 
L’estudi s’ha aplicat als 171 municipis que recullen la matèria orgànica dels 241 municipis de la 
demarcació i s’han dut a terme els càlculs tant a nivell de municipi com de les 13 comarques. Hem 
de tenir en compte que la producció de residus a Lleida és de 1,18 kg/habitant/dia, això suposa que 
per a complir el PROGREMIC a la demarcació de Lleida s’hauria de recollir 75,8 kg d’orgànica 
per persona i any. 

D’entrada, doncs, hi ha un 30% dels municipis de la demarcació que no estan recollint de manera 
segregada la matèria orgànica. D’aquests 70 municipis, 12 pertany a la Cerdanya, 3 a l’Alt d'Urgell, 
15 al Pallars Sobirà, 9 al Vall d'Aran, 8 al Pallars Jussà, 12 al Solsonès i un a Berguedà (Gósol), que 
tot i ser una Comarca que pertany a la demarcació de Barcelona, el municipi de Gósol està adscrit a 
la demarcació de Lleida. 

Tot i que la majoria d'aquests municipis no superen els 1000 habitants, trobem alguns municipis a 
les comarques de Cerdanya, el Pallars Sobirà i Vall d'Aran que si superen aquests habitants. A més a 
més, a la Vall d'Aran hi ha un municipi, Vielha e Mijaran, que supera els 5000 habitants incomplint 
l’obligatorietat normativa de realitzar la recollida selectiva inclosa la FORM a tots els municipis de 
Catalunya segons el text refós 1/2009 de la Llei reguladora de residus de Catalunya. 

Durant l’any 2012, en mitjana, a la demarcació s’han recollit 41,09 kg de FORM bruta/habitant amb 
un nivell d’impropis del 8,5%. Pel que fa a la recollida de la FORM, està molt lluny dels objectius 
del PROGREMIC, que exigeix una recollida de  75,8 kg de FORM anuals per habitant. El nivell 
d'impropis si que esta dintre del compliment del PROGREMIC per sota d'un 15%, tot i que podria 
ser millorable arribant el 5% d'impropis. 

Només el 22% dels municipis sobrepassen els 75,8 kg de FORM bruta per habitant i any.  

De fet, 126 dels municipis de la demarcació, prop d’un 52% de municipis, no arriben ni a la meitat 
de l’objectiu del PROGREMIC,  de on 10 municipis (8%) són urbans o semiurbans (població 
superior als 5000 habitants). 
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Els cinc municipis que més matèria orgànica neta produeixen són Castellnou de Seana, Vila-Sana, 
Fondarella, Sidamon i Ossó de Sió, amb una quantitat superior als 125 kg de FORM neta per any. 

Pel que fa per comarques, els resultats són els següents: 

Cerdanya 

12 municipis (el 70%) no participa a la recollida de la FORM selectivament. Només 1 municipi, 
Alp, es  troba pel damunt dels 75,8 kg FORM bruta per habitant i any, i cap dels altres arriba meitat 
prevista pel PROGREMIC. La mitjana comarcal, 16,26 kg FORM bruta per habitant i any està molt 
lluny dels 75,8 kg de FORM bruta per habitant i any previst pel PROGREMIC. 

Pel que fa a la qualitat de la matèria orgànica, la comarca va presentar el 2012 un promig de 11,64% 
d’impropis. Dels 5 municipis que participen en la recollida de la FORM, el municipi amb el nombre 
d'habitants superior, Puigcerdà amb uns 8802 habitants, té un percentatge d'impropis del 21,88%. 

 

 

Alt Urgell 

Els municipis de Cabó i Josa i Tuixén no participen en la recollida selectiva de la FORM. Set 
municipis compleixen el PROGREMIC amb una recollida superior a 75,8 kg de FORM bruta per 
habitant i any: Alàs i Cerc, Estamariu, Montferrer i Castellbó, Pont de Bar, Ribera d’Urgellet i Valls 
de Valira.  

Pel que fa a la qualitat de la matèria orgànica, la comarca va presentar el 2012 un promig de 9,17% 
d’impropis, dintre dels objectiu del PROGREMIC del 15%. Cap municipi de la Alt d'Urgell supera 
el 15% d'impropis. 

La mitjana de producció de la comarca es troba sobre els 46 kg de FORM bruta per habitant 
anualment, una mica lluny de l’objectiu del PROGREMIC. 

Municipi 
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Pallars Sobirà 

Cap dels municipis del Pallars Sobirà fa la recollida selectiva de la FORM. En contrapartida el 
Consell Comarcal del Pallars Sobirà ofereix un servei de compostatge. En aquesta comarca els 
municipis no superen els 1000 habitants, excepte Sort, amb 2360 habitants. 

Val d'Aran 

Cap dels municipis del Vall d'Aran fa la recollida selectiva de la FORM. En aquesta comarca 
trobem un municipi, Vielha i Mijaran que es troba per damunt dels 5000 habitants. 

Alta Ribagorça 

Els tres municipis de l'Alta Ribagorça: Pont de Suert, Vall de Boí i Vilaller realitzen la recollida 
selectiva de la FORM. Pel que fa els quilograms de FORM recollida per habitant no arriba ni a la 
meitat dels objectius del PROGREMIC, amb una mitjana de 23,37 quilograms de FORM per 
habitant i any. 

Pel que fa a la qualitat de la matèria orgànica, la comarca va presentar el 2012 una mitjana del 
7,25%, complint tots els municipis amb els objectius del PROGREMIC. 

 

 

 

 

 

Municipi



Ecologistes en Acció 

37 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Pallars Jussà 

8 municipis, el 58% de la comarca del Pallars Jussà no fan la recollida selectiva de la FORM. Dels 
municipis que si que participen en la recollida de la FORM, només 3 d'ells, Tremp, Pobla de Segur i 
Isona i Conca Dellà, assoleixen  la meitat dels objectius del PROGREMIC de 75,8 quilograms de 
FORM per habitant. La comarca del Pallars Jussà té com a  mitjana uns 12,4 quilograms de FORM 
per habitant i any. 

Pel que fa a la qualitat de la matèria orgànica, la comarca va presentar el 2012 un promig del 9,56% 
d’impropis, complint amb la  previsió del PROGREMIC. Cap dels municipis està per sobre del 15% 
dels impropis previst pel POGREMIC. 

 

El Solsonès 

Només 3 dels 15 municipis (el 20%) recullen la matèria orgànica selectivament. Dels municipis que 
no recullen la fracció orgànica cap d'ells supera els 500 habitants. Dels 3 municipis que si que 
recullen la FORM selectivament, tots ells arriben només a la meitat dels objectius del 
PROGREMIC amb menys de 59 quilograms de FORM bruta per habitant i any. La mitjana de la 
comarca es de 12 quilograms de FORM bruta per habitant i any. 

Pel que fa a la qualitat de la matèria orgànica, dels municipis que participen en la recollida de la 
fracció orgànica selectivament, la comarca va presentar el 2012 un promig del 5% d’impropis,  

Municipi

Municipi 
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valor per sota de la previsió del PROGREMIC.  Cap dels municipis incompleix el PROGREMIC 
amb un % d'impropis superior el 15%. 

 

L’Urgell 

8 dels 20 municipis d'Urgell, Ossó de Sió, Guimerà, Castellserà, Vallbona de les Monges, 
Anglesola, Belianes, Sant Martí de Riucorb i Verdú, superen els objectius del PROGREMIC dels 
75,8 quilograms de FORM bruta per habitant i any. 17 municipis (el 85%) superen la meitat dels 
objectius del PROGREMIC (més de 37,9 quilograms de FORM per habitant). En mitjana, la 
producció de matèria orgànica bruta és de 75,8 kg de FORM bruta per persona anuals, complint 
amb els objectius del PROGREMIC. 

Pel que fa a la qualitat de la matèria orgànica, la comarca va presentar el 2012 un promig del 7% 
d’impropis,  valor per sota de la previsió del PROGREMIC.   Cap dels municipis de la comarca ha 
tingut l’any 2012 un nivell d’impropis superior al 15%. 

 

 

Municipi 

Municipi
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La Segarra 

Tots els municipis de la Segarra superen els objectius del PROGREMIC de 75,8 kg de FORM bruta 
a l’any per habitant. En mitjana, la producció de matèria orgànica bruta és de 87,7 kg de FORM 
bruta per persona anuals. 

Pel que fa a la qualitat de la matèria orgànica, la comarca va presentar el 2012 un promig del 7,34% 
d’impropis, complint amb el PROGREMIC.   Cap dels municipis de la comarca ha tingut l’any 
2012 un nivell d’impropis superior al 15%. 

 

 

 

El Plà d'Urgell   

15 dels 16 municipis del Plà d'Urgell compleixen amb els objectius del PROGREMIC dels 75,8 
quilograms de FORM bruta per habitant. L'altre municipi, Mollerussa amb 21,45 kg de FORM 
bruta per habitant i any, no arriba ni a la meitat dels objectius del PROGREMIC, comparat amb els 
altres municipis de la Comarca, Mollerussa està molt per sota pel que fa els kg de recollida selectiva 
de la FORM. La mitjana de la comarca es de 126,21 kg de FORM bruta per habitant i any complint 
amb els objectius del PROGREMIC. 

Pel que fa a les impureses, l'any 2012 rondava els 13,9%. Trobem municipis que sobrepassen 
lleugerament el 15% previst per el PROGREMIC. Aquests municipis son: Bellvís, Castellnou de 
Seana, Linyola, Poal i Vila-Sana. 

Municipi
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El Segrià 

Cap municipi de El Segrià compleix amb els objectius del PROGREMIC pel que fa els quilograms 
de FORM bruta recollida per habitant. Només un municipi, Artesa de Segre, supera la recollida de 
la meitat prevista per el PROGREMIC. La mitjana de la comarca es de 32,78 kg de FORM bruta 
per habitant i any, molt lluny dels objectius del PROGREMIC. 

Pel que fa les impureses de la matèria orgànica recollida, la mitjana de la comarca es de 7,9%. Cap 
dels municipis supera el 15% previst per el PROGREMIC. 

 

Les Garrigues 

Cap municipi de Les Garrigues compleix amb els objectius del PROGREMIC pel que fa els 
quilograms de FORM bruta recollida per habitant i any. Els objectius del PROGREMIC estan molt 
lluny de la realitat,  la mitjana de la comarca és de 37,8 quilograms de FORM bruta per habitant i 
any. 

Municipi
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Pel que fa les impureses de la matèria orgànica recollida, la mitjana de la comarca és de 6,8%. Cap 
dels municipis supera el 15% previst per el PROGREMIC. 

 

 

La Noguera 

Cap municipi de La Noguera compleix amb els objectius del PROGREMIC pel que fa els 
quilograms de FORM bruta recollida per habitant. Tots ells estan en uns valors aproximats de la 
meitat dels objectius del PROGREMIC (42,6 quilograms de FORM bruta per habitant i any). La 
mitjana de la comarca es de 58,71 kg de FORM bruta per habitant i any. 

Pel que fa a la qualitat de la matèria orgànica, la comarca va presentar el 2012 un promig del 8,9% 
d’impropis,  valor per sota de la previsió del PROGREMIC.   Cap dels municipis de la comarca ha 
tingut l’any 2012 un nivell d’impropis superior al 15%. 

 
Municipi

Municipi
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Com a  resum val la pena recopilar tota aquesta informació en una taula per extraure conclusions: 
 
Taula 7. Taula resum en les diferents Comarques de Lleida. 

Comarca kg bruts / 
habitants 

% 
d'imp
ropis 

Nombre 
de 

municipis 
que 

recullen 
la FORM 

Nombre de 
municipis > 
75,8 kg de 
FORM / 
habitant 

% 
municipis 
> 75,8 kg 
de FORM 
/ habitant 

Nombre de 
municipis > 
37,9 kg de 
FORM / 
habitant 

% de 
municipi
s > 37,9 
kg de 

FORM / 
habitant 

Nombre 
de 

municipi
s que 

superen 
el 15% 
d'impro

pis 

% de 
municipi

s que 
superen 
el 15% 
d'impro

pis 

Cerdanya 
(17) 16,26 11,64 5 1 5,8 1 5,8 1 5,8 

Alt Urgell 
(19) 46 9,17 17 8 42 8 42 0 0 

Pallars 
Sobirà 
(15) 

0 - 0 0 0 0 0 - - 

Val 
D'Aran (9) 0 - 0 0 0 0 0 - - 

Alta 
 
Ribagorça
(3) 

23,37 7,25 3 0 0 0 0 0 0 

Pallars 
Jussà (14) 12,4 9,56 6 0 0 3 21 0 0 

El 
Solsonès 
(15) 

12 5 3 0 0 3 20 0 0 

L'Urgell 
(20) 75,8 7 20 8 40 17 85 0 0 

La 
Segarra 
(21) 

87,7 7,34 21 21 100 21 100 0 0 

El Plà 
d'Urgell 
(16) 

126,21 13,9 16 15 93,75 15 93,75 5 31 

El Segrià 
(38) 32,78 7,9 38 0 0 1 2,6 0 0 

Les 
Garrigues 
(24) 

37,8 6,8 24 0 0 2 8,3 0 0 

La 
Noguera 
(30) 

58,71 8,9 30 0 0 30 100 0 0 

 

‐ 70 municipis de la demarcació de Lleida (el 30% del total) encara no participen en la 
recollida selectiva de la fracció orgànica. Només un municipi, Vielha i Mijaran Vielha i Mijaran, 
supera els 5000 habitants. 

‐ En mitjana, només tres comarques, La Segarra, El Plà d'Urgell i Urgell, compleix l’objectiu 
del PROGRMIC de producció de 75,8 kg de FORM bruta/persona/any.  La resta de municipis tenen 
una recollida molt més baixa. 

‐ De mitjana, totes les comarques es troben per sota del 15% d'impropis, tot i que encara hi ha 
alguns municipis que superen lleugerament aquest percentatge. 

‐ Dels municipis que participen a la recollida selectiva de la FORM, hi ha 6 municipis que 
estan per sobre del nivell d'impropis previst per el PROGREMIC, aquests municipis son: Puigcerdà, 
Bellvís, Castellnou de Seana, Linyola, Poal i Vila-Sana. 
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‐ Si observem el nombre d’habitants respecte els kg de FORM bruta recollida, podem 
observar que son les comarques en menys nombre de població on es recull menys fracció orgànica, 
degut segurament a la dificultat de recollir-la, havent poca fracció orgànica en extensions grans. 
Només hi ha tres comarques que si que compleix amb els objectius del PROGREMIC degut, 
segurament,  a que en aquests municipis han dedicat més esforços a dur a terme una propaganda i 
una recollida selectiva que en tots els altres municipis. 

 
‐ Per un altre costat, no sembla  haver-hi relació entre el nombre d’habitants i la qualitat de la 
matèria orgànica.  

 

Municipi 

Municipi 
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‐ En l’actualitat han començat a aparèixer els resultats de les caracteritzacions del primer trimestre 
del 2013. En aquest període han incrementat els municipis que superen un percentatge d'impropis del 
15%. Si en l'any 2012 trobàvem 6 municipis, al començament d'aquest any en son 16. 

 

7.3 EN RELACIÓ ALS DINERS PERDUTS EN CONCEPTE DEL RETORN DEL CÀNON 

En la introducció d’aquesta memòria ja s’ha especificat que una bona recollida de la matèria 
orgànica ajuda a percebre una quantitat de l’Agència de Residus de Catalunya en concepte de retorn 
del cànon per tractament i per recollida de la FORM. No arribar als nivells de recuperació previstos 
al PROGREMIC representa, doncs, una pèrdua d’ingressos com també els representa el fet de 
recollir matèria orgànica amb una quantitat d’impropis elevada, En concret, si el nivell d’impropis 
és més elevat del 15% -per damunt del 15% previst al PROGREMIC com a límit per obtenir 
compost de qualitat- l’any 2013 no es percebrà cap quantitat en concepte de recollida. 

Per poder tenir una idea de la magnitud econòmica que representa no recollir una quantitat de 
matèria orgànica amb una qualitat acceptable, presentem una simulació a partir de les dades de que 
disposem (kg de FORM de l’any 2011 i percentatge d’impropis de l’any 2012) i dels criteris per 
cobrar els retorns aprovats per a l’any 2013. 

En la següent taula es recullen els resultats de l’estima de pèrdues de percepció de retorn del cànon 
especificats per comarques. 

 
Taula 8. Pèrdues de percepció de retorn del cànon especificats per comarques. 

Comarca Habitants 

Pèrdua per 
recollir 

menys de 75,8 
kg de FORM 
neta/habitant

Pèrdua considerant 
també els municipis 

que no recullen 
FORM 

Pèrdua per 
habitant 

Cerdanya (17) 18783 17148 49399 2,6 
Alt Urgell (19) 22008 4052 6123 0,27 
Pallars Sobirà 
(15) 7548 0 35213 4,6 
Val D'Aran (9) 10192 0 45732 4,4 
Alta Ribagorça 
(3) 4284 12487 12487 2,9 
Pallars Jussà (14) 14374 14742 25262 1,75 
El Solsonès (15) 13808 12602 24750 1,8 
L'Urgell (20) 37388 44746 44745 1,2 
La Segarra (21) 23181 0 0 0 
El Plà d'Urgell 
(16) 37265 0 0 0 
El Segrià (38) 207633 403909 403909 1,9 
Les Garrigues 
(24) 20308 42827 42827 2,1 
La Noguera (30) 40231 24340 24340 0,6 
Total    1,6 
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Fent un anàlisis per comarques, observem que el Pallars Sobirà i el Val d'Aran serien les comarques 
que més diners perdrien per habitant. Això es lògic ja que en aquestes comarques encara no es 
separa la fracció orgànica en un altre contenidor. També podem observar que en altres comarques 
com Alta Ribagorçà o Cerdanya les pèrdues són importants. Aquestes quatre comarques tenen una 
població molt reduïda, aquest podria ser el principal problema del mal funcionament de la recollida 
selectiva de la FORM. Potser en aquestes poblacions seria més oportú promocionar un altre tipus de 
tractament com seria l'autocompostatge. 

Les comarques de la demarcació de Lleida que menys perdrien per habitant  son La Segarra i El Plà 
d’Urgell, ja que en aquestes comarques la recollida per habitant supera els objectius del 
PROGREMIC.  

 

7.4 EN RELACIÓ ALS DINERS EN CONCEPTE DEL RETORN DEL CÀNON 

Com ja hem assenyalat en l’anterior paràgraf, en la introducció d’aquesta memòria ja s’ha 
especificat que una bona recollida de la matèria orgànica ajuda a percebre una quantitat de 
l’Agència de Residus de Catalunya en concepte de retorn del cànon per tractament i per recollida de 
la FORM. 

 No arribar als nivells de recuperació previstos al PROGREMIC representa, doncs, una pèrdua 
d’ingressos com també els representa el fet de recollir matèria orgànica amb una quantitat 
d’impropis elevada, En concret, si el nivell d’impropis és més elevat del 15% -per damunt del 15% 
previst al PROGREMIC com a límit per obtenir compost de qualitat- no es percep cap quantitat en 
concepte de recollida. 

Aplicant, doncs, a les tones netes tractades i recollides els coeficients i fórmules  pertinents, amb els 
T recollides l’any 2011, aplicant les qualitats obtingudes en les caracteritzacions del 2012, la 
demarcació de Lleida rebria l’any 2013 en concepte de retorn del cànon una quantitat un xic inferior 
a 1.086.200 euros. 

Tenint en compte que l’any 2012 a la demarcació 131728 t. de rebuig van anar a planta finalista i 
cap a  incinerades, en la demarcació va pagar en concepte d’aportació al Fons de residus una 
quantitat propera a 1.633.427 euros que cobriria abastament el que rebrien els responsables de la 
gestió de residus. 

Però, que passaria si la qualitat de la matèria orgànica fos del 5%, una quantitat sovint observada en 
les caracteritzacions  i, per tant, possible d’assolir? -per sota és difícil d’obtenir a no ser que es tracti 
d’un municipi amb recollida Porta a porta i de baix nombre d’habitants i amb una bona i continuada 
campanya de conscienciació- Doncs, que la quantitat que rebria la demarcació seria de 1.330.000€ i 
escaig, encara per sota dels diners aportats al Fons de residus. 

Per tant, recollir de manera segregada la matèria orgànica amb un nivell d’impropis elevat li podria 
costar a la demarcació perdre 240.000€ i escaig en concepte de retorn del cànon. 

Més greu resulta encara no assolir els nivells marcats pel PROGREMIC de 75,8 kg de matèria 
orgànica bruta per habitant. Dels 1.312.925€ podríem passar a rebre 1.864.122€ en el cas que 
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aquesta matèria orgànica no tingués un nivell d’impropis superior al 5%, cosa la qual representa una 
pèrdua de 2.172.591€ i escaig. 

En conclusió, doncs, la demarcació podria perdre, perd no assolir els objectius del 
PROGREMIC de valorar el 55% de la matèria orgànica que genera a un nivell d’impropis del 
5% més de 1 milió d'euros. 

De on hauria de sortir aquesta quantitat? Òbviament d’una apujada del cànon de deposició de 
residus a planta finalista i a incineració, que hauria, com a mínim, d’acostar-se als valors d’altres 
països europeus. 

Una producció de 75,8 kg de FORM neta per habitant anualment representarien un increment a la 
demarcació de 15185 t. de matèria orgànica amb la disminució consegüent de la mateixa quantitat 
de rebuig aportat a abocador. Suposant aquesta disminució a planta finalista  només s’obtindrien per 
al Fons de residus  1.445.133€. 

Per arribar, doncs, als 2 milions d’euros i escaig necessaris per nodrir el Fons de residus caldria que 
els cànons de deposició a abocador  augmentes, com a mínim a 18,65€/T. Òbviament, la quantitat 
hauria d’augmentar si es vol sufragar altres conceptes però si l’objectiu és augmentar la quantitat i 
qualitat de la recollida de la FORM és necessari, com a mínim, aquest augment. 

 

8. MUNICIPIS DE GIRONA 

8.1 OBJECTIU EN LA DEMARCACIÓ DE GIRONA 

L’objectiu d’aquesta anàlisi és el de comprovar el compliment del PROGREMIC en allò que fa 
referència a la quantitat de matèria orgànica recollida en relació als 113 kg/persona/any pel que fa 
els diferents municipis de Girona. També s’observarà el compliment pel que fa relació a la qualitat 
dels impropis, que no ha de superar el 15%. 

En una primera revisió s’han observat municipis amb una quantitat d’habitants força important i 
recollida amb contenidors de carrer han estat capaços de mantenir el nivell d’impropis per sota del 
5%, raó per la qual s’ha considerat aquest nivell com a assolible 

Com a objectiu final es pretén calcular la pèrdua d’aportacions en concepte de retorn del cànon per 
part dels municipis de la demarcació per no assolir el % d’impropis del 5% i no arribar als 75,8 
kg/persona/any 

8.2 RESULTATS ALS MUNICIPIS DE GIRONA 

L’estudi s’ha aplicat als 129 municipis que recullen la matèria orgànica dels 208 municipis de la 
demarcació i s’han dut a terme els càlculs tant a nivell de municipi com de les 7 comarques.  Hem 
de tenir en compte que la producció de residus a Girona és de 1,76 kg/habitant/dia, això suposa que 
per a complir el PROGREMIC a la demarcació de Girona s’hauria de recollir 113 kg d’orgànica 
per persona i any. 

D’entrada, doncs, hi ha un 40% dels municipis de la demarcació que no estan recollint de manera 
segregada la matèria orgànica. D’aquests 79 municipis, 59 pertanyen a l'Alt Empordà, 8 a la 
Garrotxa, 8 al Gironès i 4 a la Selva. 
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Cap dels municipis de la Garrotxa, el Gironès, la Selva superen els 1000 habitants. En la comarca 
de l'Alt Empordà, trobem 49 municipis que tampoc superen dels 1000 habitants però, dels altres 10, 
6 es troben entre 1000 i 2000 habitants, 2 entre 2000 i 3000, 1 entre 3000 i 4000 i fins i tot dos, 
Llança i Vilafant que es troben per damunt dels 5000 habitants en un flagrant incompliment de 
l’obligatorietat normativa de realitzar la recollida selectiva inclosa la FORM a tots els municipis de 
Catalunya segons el text refós 1/2009 de la Llei reguladora de residus de Catalunya. 

Durant l’any 2012, en mitjana, a la demarcació s’han recollit 56,69 kg de FORM bruta/habitant amb 
un nivell d’impropis del 7,3%. La primera, es troba força allunyades dels objectius de 113 kg de 
FORM anuals per habitant. Pel que fa el nivell d'impropis, es troba dintre dels objectius del  
PROGREMIC que preveia un nivell d'impropis del 15%. 

Només 5 municipis sobrepassen els 113 kg de FORM bruta per habitant. Aquests municipis son: 
Sant Joan de les Abadesses, Vilajuïga, Sant Julià de Llor i Bonmatí, Boadella i les Escaules i Llers. 

De fet, 165 dels municipis de la demarcació, prop d’un 80% no arriben ni a la meitat de l’objectiu 
del PROGREMIC. 

Pel que fa per comarques, els resultats són els següents: 

Alt Empordà 

El 88% dels municipis de l'Alt Empordà no participen en la recollida de la FORM. Dels 9 municipis 
que si que participen en la recollida de la FORM només 3: Boadella i les Escaules, Llers i Vilajuïga 
compleixen els objectius del PROGREMIC. Els altres 6 no arriben ni a la meitat dels objectius.  La 
mitjana de la comarca es de 13,8 kg de FORM bruta per habitant i any. 

Pel que fa a la qualitat de la matèria orgànica, la comarca va presentar un promig de 6,37% 
d'impropis. El municipi de la comarca amb més població, Figueres, te un 16% d'impropis. És l'únic 
municipi que sobrepassa els nivells d'impropis establerts per el PROGREMIC. 

 

Alt Empordà 
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Baix Empordà 

Cap dels 36 municipis del Baix Empordà s'acosta a l'objectiu del PROGREMIC en la producció en 
kg de FORM bruta anuals. Només 4 municipis (un 10%) arriba a la meitat de l'objectiu del 
PROGREMIC. La mitjana de la comarca es de 63,17 kg de FORM bruta per habitant i any. 

Pel que fa a la qualitat de la matèria orgànica, la comarca va presentar el 2012 un promig de 8,8% 
d’impropis, complint amb els objectius del PROGREMIC del 15%. Hi ha dos municipis però, Sant 
Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro que sobrepassen aquest valor amb un 15,8% i 17% 
respectivament. 

 

Garrotxa 

8 municipis de la Garrotxa (38%) encara no participen en la recollida selectiva de la matèria 
orgànica, cap d'aquests municipis superen el 500 habitants. De la resta de municipis, cap d'ells 
aconsegueix els objectius del PROGREMIC pel que fa a la recollida de 113 kg de FORM bruta per 
habitant i any. Només 5 municipis (23%) arriba a la meitat dels objectius del PROGREMIC. En 
mitjana la producció de matèria orgànica es troba en 58,53 kg de FORM bruta per habitant i any. 

Pel que fa a la qualitat de la matèria orgànica, la comarca va presentar el 2012 un promig del 6,42% 
d'impropis, complint amb els objectius del PROGREMIC.  En aquesta comarca, no hi ha cap 
municipi que superi el 15%. 
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Gironès 

8 municipis del Gironès (30%) encara no participen en la recollida selectiva de la matèria orgànica, 
cap d'aquests municipis superen el 1.000 habitants. Cap comarca compleix amb els objectius del 
PROGREMIC pel que fa a la recollida de 113 kg de FORM bruta per habitant i any, només 4 (21%) 
municipis compleixen la meitat dels objectius. La mitjana de la comarca es de 49,4 kg de FORM 
bruta per habitant i any. 

Pel que fa a la qualitat de la matèria orgànica, la comarca va presentar el 2012 un promig del 8,9% 
d’impropis. Cap dels municipis ha tingut l'any 2012 un nivell d'impropis superior al 15%. 

 

 

Garrotxa

Gironès 
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Ripollès 

Cap municipi  compleix amb els objectius del PROGREMIC pel que fa a la recollida de 113 kg de 
FORM bruta per habitant i any. La majoria dels municipis però, el 84% esta per sobre de la meitat 
dels objectius del PROGREMIC. La mitjana de la comarca és de 70,17 kg de FORM bruta per 
habitant i any. 

Pel que fa a la qualitat de la matèria orgànica, la comarca va presentar el 2012 un promig del 4,22% 
d’impropis. Cap dels municipis ha tingut l'any 2012 un nivell d'impropis superior al 15%. 

 

 

Plà de l'Estany 

Tots els municipis del Plà de l'Estany estan molt lluny dels objectius del PROGREMIC dels 113 kg 
de FORM bruta per habitant i any. La mitjana del municipi es de 30,5 kg de FORM per habitant 
anuals. 

Pel que fa a la qualitat de la matèria orgànica, la comarca va presentar el 2012 un promig del 8% 
d’impropis. Cap dels municipis ha tingut l'any 2012 un nivell d'impropis superior al 15%. 

Ripollès 
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La Selva 

4 municipis de La Selva (15%), encara no participen en la recollida de la matèria orgànica. Només 
un municipi, Sant Julià de Llor i Bonmatí,  compleix amb els objectius del PROGREMIC pel que fa 
a la recollida de 113 kg de FORM bruta per habitant i any. La mitjana de la comarca és de 56,7 kg 
de FORM bruta per habitant anual, molt lluny dels objectius del PROGREMIC. 

Pel que fa a la qualitat de la matèria orgànica, la comarca va presentar el 2012 un promig del 7,9% 
d’impropis. Cap dels municipis ha tingut l'any 2012 un nivell d'impropis superior al 15%. 

 

 

Plà de l’Estany 

La Selva
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Com a  resum val la pena recopilar tota aquesta informació en una taula per extraure conclusions: 
 
Taula 8. Taula resum en les diferents Comarques de Girona. 

Comarca kg bruts / 
habitants 

%  
d'impro
pis 

Nombre de 
 municipis 
que  
recullen 
FORM 

Nombre de 
 municipis > 
113 kg 
FORM/ 
habitant 

% de  
municipis  
> 113 kg 
FORM / 
habitant 

Nombre 
de 
municipis 
>56,5 kg 
FORM/ 
habitant 

% de  
municipis
 >56,5 kg 
FORM/ 
habitant 

Nombre de 
 municipis 
que 
superen el 
15%  
d'impropis 

% de  
municipis 
que superen
 el 15% 
d'impropis 

Alt  
Empordà 
(68)  

13,8 7,9 22 1 3,8 7 27 0 0

Baix  
Empordà 
(36)  

63,17 8,9 19 0 0 3 11 0 0

Garrotxa 
(21)  

57,4 8,8 36 0 0 4 12 2 5,5

Gironès 
(27) 

51,7 4,22 19 1 5,2 15 78 0 0

Ripollès 
(19)  

66,2 6,37 8 2 3 2 3 7 10

Plà de  
l'Estany 
(11)  

43,8 8 11 0 0 0 0 0 0

Selva (26) 55,37 6,42 13 0 0 5 24 0 0
 

‐ En promig, cap comarca arriba a igualar l’objectiu del PROGRMIC de producció de 113 kg 
de FORM bruta/persona/any. Només la del Ripollès te una producció aproximada de 70 kg de 
FORM bruta/persona/any superior a la meitat dels objectius del PROGREMIC. 

 

‐ Totes les comarques de Girona, excepte el Ripollès, tenen més de la meitat dels seus 
municipis que no arriben ni tant sols al 50% de l’objectiu del PROGREMIC. 

‐ Totes les comarques es troben per sota del 15% d'impropis. Només hi ha 3 municipis, 
Figueres (16%), Sant Feliu de Guíxols (15,8%) i Santa Cristina d'Aro (17%), superen aquest 
percentatge d'impropis. 
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‐ En la demarcació de Girona, no sembla haver una relació entre el nombre d'habitants i els kg 
recollits de FORM. Tampoc es pot veure cap relació entre el nombre d'habitants i la qualitat de 
matèria orgànica, tot i que cap municipi inferior a 3000 habitants supera el 10% d'impropis. 

‐  

 

 

 

 

‐ En el primer trimestre del 2013, s'han realitzat aproximadament la meitat de les  
caracteritzacions dels diferents municipis de la demarcació de Girona. En general, en aquests 
municipis, s'ha millorat el % d'impropis. 

           A. Empordà B. Empordà Garrotxa   Gironès    Ripollès   P. l’Estany     Selva 

       A. Empordà B. Empordà  Garrotxa     Gironès    Ripollès   P. l’Estany     Selva 
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8.3 EN RELACIÓ ALS DINERS PERDUTS EN CONCEPTE DE RETORN DEL CÀNON. 

En la introducció d’aquesta memòria ja s’ha especificat que una bona recollida de la matèria 
orgànica ajuda a percebre una quantitat de l’Agència de Residus de Catalunya en concepte de retorn 
del cànon per tractament i per recollida de la FORM. No arribar als nivells de recuperació previstos 
al PROGREMIC representa, doncs, una pèrdua d’ingressos com també els representa el fet de 
recollir matèria orgànica amb una quantitat d’impropis elevada, En concret, si el nivell d’impropis 
és més elevat del 15% -per damunt del 15% previst al PROGREMIC com a límit per obtenir 
compost de qualitat- l’any 2013 no es percebrà cap quantitat en concepte de recollida. 

Per poder tenir una idea de la magnitud econòmica que representa no recollir una quantitat de 
matèria orgànica amb una qualitat acceptable, presentem una simulació a partir de les dades de que 
disposem (kg de FORM de l’any 2011 i percentatge d’impropis de l’any 2012) i dels criteris per 
cobrar els retorns aprovats per a l’any 2013. 

Aplicant aquests conceptes per comarques podem observar que hi ha 4 comarques de Girona que 
deixarien de percebre un a quantitat superior als 25.000€ l’any 2012 en els supòsits especificats al 
llarg d’aquesta memòria per no arribar als objectius del PROGREMIC de 113 Kg de FORM anuals 
per persona a un nivell d’impropis del 5%. De més a menys pèrdua, aquestes comarques serien: 
Baix Empordà, Gironès, Ripollès i la Garrotxa. A la demarcació de Girona, hi ha 4 municipis que 
perdrien més de 20.000 euros per no realitzar bé la recollida. De més a menys aquests municipis 
són: Sant Feliu de Guíxols, Girona, Lloret de  Mar, Olot i Santa Coloma de Farners. 

 

 

 

Evidentment, els municipis que tindrien una pèrdua més gran de diners són municipis amb un 
nombre d'habitants més elevats de la demarcació. 

Fent un anàlisis més detallat, en la següent taula es recullen els resultats de l’estima de pèrdues de 
percepció de retorn del cànon especificats per comarques. 
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Taula 8. Pèrdues de percepció de retorn del cànon especificats per comarques. 
Comarca Habitants Pèrdua per recollir 

menys de 113 kg de 
FORM neta/habitant

Pèrdua considerant 
també els municipis que 

no recullen FORM 

Pèrdua per 
habitant 

Alt Empordà (68) 140428 343026 677361 4,8 
Baix Empordà (36) 133116 313571 313571 2,4 
Garrotxa (21) 55597 134831 156224 2,8 
Gironès (27) 182916 492072 515364 2,8 
Ripollès (19) 26393 72364 72364 2,6 
Plà de l'Estany 
(11) 

31169 110758 110758 3,5 

Selva (26) 172280 468907 480664 2,8 
Total (208) 3,13 

 

Fen un anàlisis per comarques, les pèrdues més importants per habitant serien a l'Alt Empordà (4,8 
euros per habitant), això es degut a que el 88% dels municipis de l'Alt Empordà encara no recullen 
selectivament la matèria orgànica. 

Les pèrdues més baixes s'observarien al Baix Empordà i el Ripollès comarques on tots els seus 
municipis recullen la FORM, i que més quilograms per habitant recullen. Els altres municipis es 
mouen en unes pèrdues entre 2,8  i  3,5  euros. 

 

8.4 EN RELACIÓ ALS DINERS EN CONCEPTE DEL RETORN DEL CÀNON. 

Com ja hem assenyalat en l’anterior paràgraf, en la introducció d’aquesta memòria ja s’ha 
especificat que una bona recollida de la matèria orgànica ajuda a percebre una quantitat de 
l’Agència de Residus de Catalunya en concepte de retorn del cànon per tractament i per recollida de 
la FORM. 

 No arribar als nivells de recuperació previstos al PROGREMIC representa, doncs, una pèrdua 
d’ingressos com també els representa el fet de recollir matèria orgànica amb una quantitat 
d’impropis elevada, En concret, si el nivell d’impropis és més elevat del 15% -per damunt del 15% 
previst al PROGREMIC com a límit per obtenir compost de qualitat- no es percep cap quantitat en 
concepte de recollida. 

Aplicant, doncs, a les tones netes tractades i recollides els coeficients i fórmules  pertinents, amb els 
T recollides l’any 2011, aplicant les qualitats obtingudes en les caracteritzacions del 2012, la 
demarcació de Girona rebria l’any 2013 en concepte de retorn del cànon una quantitat un xic 
superior al 1.628.800€. 

Tenint en compte que l’any 2012 a la demarcació 288.719,93 t. de rebuig van anar a planta finalista 
i 32.896,93 t. van ser incinerades, en la demarcació va pagar en concepte d’aportació al Fons de 
residus una quantitat propera a 3.744.611€ que cobreix abastament el que rebran els responsables de 
la gestió de residus. 
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Però, que passaria si la qualitat de la matèria orgànica fos del 5%, una quantitat sovint observada en 
les caracteritzacions  i, per tant, possible d’assolir? -per sota és difícil d’obtenir a no ser que es tracti 
d’un municipi amb recollida Porta a porta i de baix nombre d’habitants i amb una bona i continuada 
campanya de conscienciació- Doncs, que la quantitat que rebria la demarcació seria de 2.039.615€ i 
escaig. 

Per tant, recollir de manera segregada la matèria orgànica amb un nivell d’impropis elevat li podria 
costar a la demarcació perdre 410.815€ i escaig en concepte de retorn del cànon. 

Més greu resulta encara no assolir els nivells marcats pel PROGREMIC de 113 kg de matèria 
orgànica bruta per habitant. Del 1.628.800€ podríem passar a rebre 4.031.926,33€ en el cas que 
aquesta matèria orgànica no tingués un nivell d’impropis superior al 5%, cosa la qual representaria 
una pèrdua de 4.809.723€ i escaig. 
 
En conclusió, doncs, la demarcació perdria, perd no assolir els objectius del PROGREMIC de 
valorar el 55% de la matèria orgànica que genera a un nivell d’impropis del 5% quasi 5 
milions d’euros. 

De on hauria de sortir aquesta quantitat? Òbviament d’una apujada del cànon de deposició de 
residus a planta finalista i a incineració, que hauria, com a mínim, d’acostar-se als valors d’altres 
països europeus. 

Una producció de 113 kg de FORM neta per habitant anualment representarien un increment a la 
demarcació de 49516 t. de matèria orgànica amb la disminució consegüent de la mateixa quantitat 
de rebuig aportat a abocador i incineració. Suposant que la disminució fos el 89% cap a planta 
finalista i el 11% a incineració (per mantenir els percentatges que es van observar en l’any 2012) les 
entrades als dos tipus de plantes només s’obtindrien per al Fons de residus 3.152.559€. 

Per arribar, doncs, als casi 5 milions d’euros  necessaris per nodrir el Fons de residus caldria que els 
cànons de deposició a abocador i els d’incineració augmentessin, com a mínim el següent: el 
finalista s’hauria d’augmentar a 18,5€/T i el d’incineració uns 15€/T. Òbviament, la quantitat hauria 
d’augmentar si es vol sufragar altres conceptes però si l’objectiu és augmentar la quantitat i qualitat 
de la recollida de la FORM és necessari, com a mínim, aquest augment. 

 

 


