LA DEIXALLERIA MÒBIL DEL CONSORCI PER A LA
GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL
12ª SESSIÓ TÈCNICA D’INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES SOBRE DEIXALLERIES

“Les deixalleries mòbils i visita a la planta de digestió anaeròbica i de compostatge”
Granollers, 27 d’abril de 2010

Servei Comarcal de Deixalleries
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Introducció

Qui som?

El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental es va
constituir el 2 de juny de 1998, per abordar la gestió comarcal dels
residus.
Actualment, desenvolupa, a grans trets, la gestió següent:
• Centre Comarcal de Tractament de Residus: gestió de 20.671 tones de
matèria orgànica (sense impropis) i 73.161 de resta/rebuig
• Àrees d’aportació: 4.711 contenidors i 23.007 tones recollides
• Fracció orgànica: 19.548 tones recollides (sense impropis) a 383.554
habitants (98% de la població)
• Recollida selectiva total: 66.561 tones (35% de tots els residus domèstics)
• Deixalleries: 255.813 usuaris i 24.064 tones recollides a les 25
deixalleries comarcals, una de mòbil i una de municipal
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Introducció
Flota de vehicles

Recursos humans

Camions de recollida selectiva en
àrees d’aportació

15

Camions de recollida d’orgànica,
resta i porta a porta

10

Camió de recollida de
voluminosos

1

Camió de neteja de contenidors

1

Vehicles de supervisió

(

Consorci
per a la
Gestió dels Residus
del Vallès
Oriental

Gerència

1

Personal de
direcció

3

4

Pers. tècnic i
d’administració

9

21

Camions de retirada de materials
de les deixalleries

3

Operaris

5

101

Deixalleria mòbil

1

TOTAL

TOTAL

35

140

3

Servei comarcal de deixalleries
- Mapa d’ubicació de les 25 deixalleries:
- Gestió consorciada (economies d’escala,
preus públics...)

- Convenis particulars amb:

1.Entitats gestores dels SIG de RAEE
2.Visoplast, recollida de poliestirè expandit
3.Departament de Justícia Juvenil
4.Altres: Ajuntaments, Roba Amiga, Cederika,
S. Socials reutilització…
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Servei Comarcal de Deixalleries
- Nous projectes:
1. Sistema de control informatitzat del registre d’usuaris i de materials

2. Reutilització de llibres: Diada de Sant Jordi; teixit associatiu comarcal

3. Deixalleria mòbil

Deixalleria mòbil
reunions amb els
ajuntaments
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Deixalleria mòbil: municipis i horaris 2010
Caldes de Montbui

Primer dimarts de mes de 8 a 13h

Castellcir

Tercer dissabte de mes de 16 a 18h

Les Franqueses del Vallès

Primer dimecres i tercer dissabte de mes de 9 a 13h

Martorelles

Primer dijous de mes de 15 a 19h

Montmeló

Tercer dijous de mes de 9 a 13h

Montornès del Vallès

Tercer dimecres de mes de 8 a 14h i tots els
divendres del mes de 9 a 13:30h

Parc del Montseny (Campins,
Fogars de Montclús i Montseny)

Segon dissabte de mes de 9 a 13h

Parets del Vallès

Primer i tercer dilluns i segon i quart dimecres de
mes de 9 a 13h

Sant Fost de Campsentelles

Primer dissabte de mes de 9 a 13h

Sant Pere de Vilamajor

Quart dijous de mes de 10 a 12h

Santa Eulàlia de Ronçana

4 hores anuals a concretar

Vallgorguina

Segon dilluns de mes de 17 a 19h

Vallromanes

Segon dissabte de mes de 16 a 20h

Vilanova del Vallès

Quart dissabte de mes de 9 a 13h
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Deixalleria mòbil: descripció del vehicle

1,52 m

Camió de caixa oberta amb compartiments específics per als residus

- Escala escamotejable antilliscant
- Plataforma elevadora
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Deixalleria mòbil: descripció del vehicle

-Laterals:
dues
fileres
de
4
contenidors amb tapa superior amb
pictogrames imantats per identificar el
residu
-Fons: bidons per a oli mineral i
vegetal

- Espai per a voluminosos
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Deixalleria mòbil: materials

oli vegetal

aerosols

dissolvents

oli mineral

petits
electrodomèstics

envasos bruts

pintures

roba

vidre especial

fluorescents

piles

medicaments

bateries

voluminosos
en petites
quantitats

tòner

La deixalleria mòbil depèn d’una deixalleria fixa on es destinen els residus recollits
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Deixalleria mòbil: eina de comunicació
Impulsar les bones pràctiques mediambientals acostant
aquesta instal·lació als usuaris potencials

Objectius:
-Millorar el coneixement d’aquest
servei
-Promoure el seu ús
-Augmentar la quantitat de residus
recollits selectivament
-Informar dels recursos que es
dediquen al tractament de residus
-Oferir la deixalleria mòbil com a
recurs pedagògic als centres
educatius, entitats, associacions...
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Deixalleria mòbil: dades 2009
no deixalleria
fixa

2 h/mes

Castellcir
Granera

dissabte

4 h/mes

Vallgorguina
Sant Fost de Campsentelles
Vallromanes
Vilanova del Vallès

mercat
setmanal

Sant Pere de Vilamajor
escoles

Caldes de Montbui
Martorelles
Montmeló
Sant Antoni de Vilamajor

8 h/mes

Les Franqueses del Vallès
24 h/mes
4 h/any

Santa Eulàlia de Ronçana

Montornès del Vallès

16 h/mes
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Parets del Vallès

Deixalleria mòbil: dades 2009
Hores de servei 2009
24 (1 dia /mes)

48 (1 dia/mes)

Municipi

Usuaris 2009

Castellcir

54

Granera

27

Vallgorguina

147

Caldes de Montbui

469

Martorelles

65

Montmeló

97

Sant Antoni de Vilamajor

97

Sant Fost de Campsentelles
Sant Pere de Vilamajor

177
80

Vallromanes

170

Vilanova del Vallès

128

Les Franqueses del Vallès

435

192 (4 dies/mes)

Parets del Vallès

284

288 (5 dies/mes)

Montornès del Vallès

96 (2 dies/mes)

1.032

1.490
3.720
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Deixalleria mòbil: conclusions
-Servei nou: “estem engegant”. Moltes variables, poc històric, difícil
concloure…

- 1.032 h útils de servei + desplaçaments + parades manteniment i

neteja  1 torn de treball complert  servei optimitzat.

-Apropa i reforça el servei de deixalleria a les poblacions que ja
disposen d’una instal·lació fixa i ofereix el servei a les poblacions
petites on no n’hi ha.
-La majoria dels municipis que no tenen deixalleria fixa presten el
servei en dissabte.
-Ubicar la deixalleria mòbil al costat del mercat setmanal potencia
el servei en nombre d’usuaris.
-Variar l’ubicació en municipis amb població dispersa acosta el
servei a més usuaris.
-La promoció de la deixalleria mòbil potencia el servei i contribueix
a fer d’aquesta instal·lació una gran eina de comunicació.
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Gràcies per la vostra atenció

Camí Ral s/n – 08401 – Granollers – Tel. 938708579 Fax 938601669
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www.cresidusvo.cat – cresidusvo@cresidusvo.cat

