
LA RECOLLIDA 
SELECTIVA AGREGADA
A DELTEBRE



Model desagregat

125 m àrea d'influència = 

9 punts accés fracció resta
1 punt accés selectiva

Model disseminat:

• “Taca d’oli” pel 
teixit urbà

• No punts complerts 
(5 fraccions) de 
deposició



Model desagregat

• Gran ocupació espai públic 

• Difícil ubicació àrees completes

• Volum de recepció de residus 
condicionat

• Desplaçaments horitzontals

REPERCUSSIÓ FINAL EN LA TAXA DE RECUPERACIÓ

Doble o triple ruta per reciclar

Desànim ciutadà



Model agregat

• Agregació de les 4 fraccions → igual accés a Paper-
Cartró, Envasos, Vidre i Orgànica.

Única ruta per reciclar !

• Increment taxes de recuperació
• Volum de recepció més ampli
• Dignificació del paisatge urbà

impacte visual
ocupació espai públic
desplaçaments horitzontals contenidors

NOUS  CONTENIDORS

Orgànica Envasos 
lleugers Vidre

Paper 
Cartró Resta



Tecnificació i modernització del 
sistema



Fracció Orgànica  (FORM)

UTILITZEM   BOSSES!!!!



Per què cal que reciclem ?

% Recuperació 2007 Objectius
PROGREMIC  

2012FRACCIÓ BAIX EBRE DELTEBRE

Orgànica 8% ---- 55%

Vidre 39% 31% 75%

Paper / Cartró 15% 6% 75%

Envasos 9% 6% 25%

Resta 33.778 Tn 5.763 Tn

ABOCADOR!!

Un ciutadà del Baix Ebre genera cada dia 1’5 kg residus.
Cada ciutadà genera 547’5 Kg de residus a l’any.



Fracció Resta → Dipòsit controlat

Desguassos 
perimetrals

Capa impermeable inferior 
Capa de drenatge dels lixiviats

Xarxa de drenatge de gasos

Bassa de lixiviats



Què hem de 
dipositar a 

cada 
contenidor ?



Quin cicle segueixen els nostres residus?



NO TIREU: objectes decoratius, joguines de plàstic, envasos de 
productes tòxics.

No tireu cap tipus d’envàs si no estan buits!



NO tireu: envasos de brics ni paper d’alumini

tovallons i mocadors de paper usats

paper brut de pintura o altres productes tòxics



Vidre pla, espills, bombetes, fluorescents, gots, copes i plats de vidre, 
cendrers.

NO tireu:



Utilitzeu bosses (preferiblement compostables) i 
ben lligades!





Planta de compostatge
(Mas de Barberans)





















COMPOST

COMPOST



També raspalls de dents, maquinetes d’afaitar, bastonets per netejar les orelles...

Qui no recicli o davant d’un dubte: feu ús d’aquest 
contenidor !



Quins residus han d’anar a la 
deixalleria ?

Portar els trastos vells i voluminosos sempre a la deixalleria!




