
 

ESTAT DE LA QÜESTIÓ 

 

• El Consell Comarcal del Vallès Oriental va impulsar, el 1994, amb el suport de la Diputació de 
Barcelona, la redacció d’un estudi de planificació de la gestió dels residus municipals, seguint 
criteris de màxima recuperació de les fraccions localitzables, el control de les altres fraccions i 
la comercialització dels serveis i instal·lacions. 
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Segons l’auditoria del 1994, la composició de les escombraries al Vallès Oriental era la que es 
mostra al gràfic, amb un 44,97% de producció de matèria orgànica i un 23,38% de rebuig.   

El 1996, el Pla de residus del Vallès Oriental va ser distingit amb una subvenció de fons 
comunitaris (180 Mptes.) per possibilitar-ne el desplegament, bàsicament quant a 
infraestructures. L’any 1997, es va arribar a la concreció d'aquestes: 

- Un centre comarcal de tractament, amb una planta de compostatge de la fracció orgànica 
de les escombraries recollides selectivament, una de tractament i reciclatge de runes de la 
construcció i una altra de transferència del rebuig, que es construirà al sud de Granollers, 
al costat de la depuradora d’aigües residuals. 

- Implantació de 21 deixalleries. EL 2009 entrarà en funcionament la nova planta de 
compostatge a Granollers. La infraestructura tindrà una capacitat de tractament de 45.000 
tones anuals. Aquesta nova instal·lació permetrà millorar el procés de compostatge i el 
tractament de les olors. A més, permetrà obtenir biogàs per a la producció elèctrica, un 
combustible ecològic que serà utilitzat per a l’autoconsum. L’excedent s’exportarà a la 
xarxa elèctrica. 

Els objectius de la planta de Granollers són maximitzar la producció de biogàs i el 
compost d’alta qualitat i gestionar i tractar els residus amb el menor impacte a l’entorn 
possible. 

• El 1996 la producció anual de residus va ser al voltant de 22.000 tones. L’augment més 
important en la producció es va situar en el període 1988-1992, quan es produí un increment 
del 45%, passant de 15.000 tones/any a les 20.000-21.000 tones/any. Després d’un període 
més estable (1993-1995), la pujada fins al 1997 va ser d'un 5,5% anual. 

• El 1997 la pràctica totalitat dels residus generats no eren valoritzats (95%), tot i detectar-se 
una lleu tendència creixent de valorització (del 2% el 2003 al 5% el 1997).  

• Actualment, la quantitat de residus produïts el 2007 per habitant i dia a Granollers (1,33 
kg/hab.*dia) és inferior a la mitjana de la comarca (1,42 kg/hab.*dia). El 1997 era lleugerament 
inferior, amb una taxa unitària de generació de residus de 1,18 kg/hab.*dia (també inferior a la 



 

mitjana del Vallès Oriental, amb 1,24 kg/hab.*dia). 

• A Granollers es recullen vora el 28% dels 
residus municipals de manera selectiva. 
Aquest valor es troba lleugerament per sobre 
de la mitjana comarcal (26%). La recuperació 
dels residus ha anat augmentant en els 
darrers anys, amb un increment del 4% des 
del 1998 fins al 2006. Cal esmentar que la 
generació de residus s’ha mantingut 
constant; per tant, és un aspecte positiu, si 
tenim en compte que cada any s’ha 
recuperat més quantitat de residus i s’ha 
produït més o menys el mateix. 

• El material recollit a les deixalleries de 
Granollers (nord i sud) durant el 2007 està 
format bàsicament per ferralla, fusta, paper i 
cartró, poda, elements voluminosos i runa.  
És destacable el volum de runes recollides a 
la deixalleria de Granollers nord. L’ús de la 
deixalleria per la població local va en alça 
perquè cada any són més les entrades de 
material que es rep. El nombre anual d’entrades de material a la deixalleria ha augmentat un 
50% des del 2000 fins al 2007. 

• Els residus industrials 
declarats –en tones-, 
classificats per 
tipologies segons la 
declaració anual de 
residus industrials, al 
terme municipal de 
Granollers, mostren 
una gran diversitat de 
residus. Sobre el 
total, els més 
destacables són els 
de descontaminació i els vegetals, els productes caducats o les restes de fabricació 
orgàniques i els llots de depuració. La majoria dels residus industrials són destinats a la 
recuperació (53%) i el 31,4%, a la deposició controlada. Se n’ha incrementat 
considerablement la recuperació des del 2000 fins a l’actualitat en un 26,8%, mentre que el 
dipòsit de residus s’ha reduït durant els últims anys.  

• El municipi de Granollers està classificat dins de les zones declarades com a vulnerables per 
contaminació de nitrats procedents de fonts agràries pels decrets 283/1998 i 476/2004. 

 

Recuperació de residus muncipals
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