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Àmbit d’actuació

La Garrotxa: 
 21 municipis 
 54 nuclis de població
 58.620 habitants (2020)

o Olot: 35.9236 hab.
o Vall d’en Bas: 3.093 hab.
o Sales de Llierca: 159 hab.



Nivells selecció

Implantació nou model recollida contenidors amb identificació usuaris 2021-2022

A mitjans del 2018 passa a 
gestionar-se els residus 
directament. 



D’on venim:

5 deixalleries FIXES: 4 gestionades pel CCG + 1 per l’Aj. d’Olot

3 deixalleries MÒBILS: 2 gestionades pel CCG + 1 per l’Aj. d’Olot

No podem obviar aquest % de
recollida selectiva per assolir els
objectius fixats.



Evolució deixalleries
Infraestructura Any 2018 Any 2020 Any 2024
Deixalleries 
fixes

5 deixalleries
• 4 Consell
• 1 Aj. Olot

3 deixalleries
• 2 Consell
• 1 Aj. Besalú

3 deixalleries
• 2 Consell 
• 1 Aj. Besalú 

Deixalleries 
mòbils

3 deixalleries
• 2 Consell 
• 1 Aj. Olot

4 deixalleries
• 3 Consell
• 1 Aj. Olot

5 deixalleries 
• 5 Consell

Totes les deixalleries amb identificació d’usuaris i mesura de la generació.

• 3 deixalleries mòbils no carrossades (1 amb personal + 2 sense personal)
• 2 deixalleries mòbils carrossades i totes amb personal.

El personal com a punt d’informació i assessorament en matèria de prevenció i
reciclatge, però sobretot d’atenció als usuari (respecte el nou model de recollida).

Horari més ajustat i accessible a la població per deixalleries fixes i mòbils.



Per què el canvi?

1. El sistema sense control efectiu
de les entrades de materials ni de
la identificació dels usuaris.

2. Deficiències a les instalꞏlacions
essent necessària una important
inversió de millora per donar
garanties de funcionament
(oficina, bàscula, àrea contenidors
grans i petits, coberts, magatzem
residus especials...).

3. Menor versatilitat en una comarca
amb nuclis petits i població
dispersa.

1. El sistema amb identificació dels
usuaris i pes del material.

2. Punt d’atenció a la població en
relació a la gestió dels residus.

3. Recollida més propera i amb
freqüències més altes. Aquestes
s’han d’alternar amb la recollida
de voluminosos.

4. Major emmagatzematge de
diferents tipologies de materials.

5. Reducció de furts de material.

Model antic Model nou



Deixalleries mòbils actuals



Deixalleries mòbils actuals



Nova deixalleria: Què buscàvem?

 Atractiva, que convidi a la població que té ganes de participar a venir.

 Capacitat d’emmagatzematge: 34 compartiments
3 contenidors (240 litres) en la zona de residus especials amb cubeta.
12 calaixos penjats en la zona de residus especials.
1 moble giratori (3 bidons d’oli de 60 litres, 1 espai específic per fluorescents, 1 caixa d’acer per filtres
d’oli de motor i 1 caixa per a radiografies), amb la corresponent cubeta de retenció de vessaments.
1 bagul de 250 litres a la zona de residus especials amb cubeta.
1 calaixera giratòria (amb 12 calaixos independents amb caixes de 70 litres).

 Flexibilitat de l’emmagatzematge a partir del canvi del cartellatge fàcil.

 Accessibilitat i senyalització interior.

 Facilitat de descàrrega per la part exterior amb obertures grans.

 Disponibilitat de les superfícies exteriors per l’aplicació de vinils/comunicació. 

 Capacitat de l’equip com a element d’educació ambiental.



Deixalleria mòbil “nova”



Deixalleria mòbil “nova”



Resultats obtinguts

 Entra en servei 9/4/2021

 S’instalꞏla a 36 ubicacions 
Necessitat de comprovar espais en els diferents nuclis. 
Calendarització 2022: 182 sortides (3/4 sortides/setmana).

 S’identifiquen 758 usuaris, equivalent a 21 usuari/ubicació.

 Es recullen 7.780 Kg, equivalent a 10,26 kg/usuari (previsió 
35.000kg/any)

Bona acceptació per part dels usuaris, valorant positivament la disposició 
d’una persona fixa, l’ordre i la facilitat de la instalꞏlació en la gestió dels 

residus.



Proposta futur
 Tancar les deixalleries mòbils “actuals” amb accés per

identificació d’usuaris i capacitat de pesatge.

 Millorar la capacitat de recollida selectiva amb major tipologia
de residus.

 Integrar la deixalleria mòbil d’Olot amb el conjunt de
deixalleries de la comarca.

 Ampliar la freqüència de les deixalleries mòbils als nuclis
urbans (2022: 368 sortides/any, 7 ubicacions/setmana).

 Disposar de 5 deixalleries mòbils (3 amb personal i 2 sense personal).

 Adequar els horaris a unes millors necessitats de la població.



Calendaris



Moltes gràcies
Seguim!! 

dllongarriu@consorcisigma.org


