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CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE EN LA 

RECOLLIDA DE RESIDUS EN PETITES QUANTITATS. 

EXEMPLE D’IMPLEMENTACIÓ 

Promoció de la recollida d’agulles i objectes punxants al Vallès Oriental 

(Catalunya) 

Descripció 

El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, comarca catalana de 415.491 

habitants1, és un ens local que té la finalitat de gestionar de forma unificada la xarxa de 

deixalleries comarcals, així com realitzar altres tasques en l’àmbit de la gestió de residus com 

serien la gestió de la planta de compostatge i el suport a polítiques municipals de recollida 

selectiva, entre d’altres.  

 

Figura 1. Mapa de municipis que formen la comarca catalana del Vallès Oriental. Font: El Punt Avui, 2015.  

 
1 Idescat, 2021. 
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Al novembre de 2018, emmarcat en la campanya de recollida d’agulles i punxants a les 

deixalleries promoguda per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), el Consorci va impulsar 

el pla de desplegament i implementació de la recollida d’agulles i altres punxants. 

Concretament, entre el 12 i el 14 de desembre de 2018 el Consorci per a la Gestió dels 

Residus del Vallès Oriental va inaugurar el servei de contenidors específics per a dipositar 

objectes punxants sanitaris  a les deixalleries de la comarca. Aquests contenidors admeten les 

agulles i altres objectes punxants que s’hagin usat en cures domiciliàries i per tant, només 

procedents d’usuaris particulars.  

En primera instància, a través d’un contracte menor d’un any, es va desenvolupar la prova pilot 

de la xarxa de recollida d’agulles i punxants a la comarca. Aquest contracte incloïa el 

subministrament de contenidors, el transport i tractament de residus, així com la gestió de la 

documentació pertinent segons el Real Decret de transport de residus. Gràcies al bon 

funcionament de la prova pilot, es va poder implementar totalment el sistema a la comarca a 

partir del 2020 a través de les pertinents licitacions.  

La implementació en les diferents deixalleries de la comarca es va realitzar seguint les 

mesures de seguretat que aquesta fracció necessita segons l’Agència de Residus de Catalunya 

(ARC). Després de la col·locació dels contenidors, acompanyats dels seus pertinents cartells 

amb la informació necessària segons l’ARC, es va instruir als corresponents operaris per a 

poder oferir un servei segur i eficaç.  

 

Figura 2. Cartell de difusió d’informació relacionada amb la gestió d’agulles i punxants. Font: Generalitat de Catalunya, 2018. 
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Per tal de fomentar la recollida d’aquests residus es va distribuir un díptic amb informació 

d’interès (Fig. 1) per a poder facilitar i donar solucions en relació amb la gestió d’agulles i altres 

punxants. En el cas del Consorci, es van penjar cartells i cada ajuntament de la comarca va 

realitzar les seves pròpies campanyes de comunicació creant díptics i fent difusió a través de 

les seves xarxes socials o webs oficials.  

El finançament del projecte procedeix del cànon sobre la disposició del rebuig dels residus 

municipals. Aquest és un impost que incentiva la recollida selectiva i que abonen els ens 

locals per a la gestió controlada de la fracció resta a dipòsit controlat o a incineració. 

 

 

Resultats 

Des del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental es valora positivament el 

desplegament de la recollida d’agulles i punxants, i la campanya ha estat ben rebuda per part 

de la ciutadania. En aquest sentit, des de l’inici del desplegament de la iniciativa s’ha constatat 

un augment de les tones recollides d’agulles i punxants fins a assolir els 585 kg l’any 2021. 

Aquesta tendència sembla a l’alça i, per tant, es preveu continuar amb l’increment de la 

recollida selectiva d’aquest residu. 

 

Figura 3. Evolució de la quantitat (en tones) recollida i dels viatges de recollida d’agulles i punxants a la comarca del Vallès Oriental en 

el període 2019-2021. Font: elaboració pròpia a partir de dades del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental, 2022. 
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En relació a les incidències sorgides des de la posada en marxa de la iniciativa, cal destacar el 

fet que alguns usuaris hagin portat els residus a la deixalleria en envasos no estancs, com per 

exemple bosses de plàstic, això no obstant, en aquests casos, el personal responsable de la 

deixalleria els hi fa saber i corregeixen l’error. 

Per altra banda, des del Consorci s’ha plantejat unificar la política de bonificacions dels 

municipis de la comarca, que fins a l’any 2021 han sigut diferents per cada zona. Aquestes 

bonificacions, tal i com es planteja per als pròxims anys, seran homogènies per tota la 

comarca i s’aplicaran per l’aportació segregada de certs fluxos de residus, un dels quals podria 

ser el de les agulles i punxants. 

Altres planejaments de futur del Consorci són el treball amb indicadors de seguiment en tots 

els serveis que porta a terme l’entitat, entre els quals està la recollida d’agulles i punxants, i 

que es realitzarà els pròxims anys.  

Més informació 

Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental 

Persona de contacte: Lourdes Ariza Vilches 

Contacte: arizavl@savosa.cat  

 

 


