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Gestió d’agulles i punxants Àmbit del Consorci

Àmbit del Consorci: 40 municipis (36 
del Vallès Oriental i 4 del Moianès), 25 
deixalleries fixes i 1 deixalleria mòbil
donant servei a 7 municipis

En funció del número d’habitants del
municipi atenem a:

►9 municipis de menys de 1.000
habitants amb una població total de
4.778 habitants.
►7 municipis entre 1.001 i 5.000
habitants amb una població total de
21.870 habitants.
►10 municipis entre 5.001 i 10.000
habitants amb una població total de
77.315 habitants.
►11 municipis entre 10.001 i 20.000
habitants amb una població total de
173.412 habitants.
►3 municipis de més de 20.001
habitants amb una població total de
134.383 habitants.



Gestió d’agulles i punxants Model de gestió

Deixalleria CRVO Coordenades UTM ETRS89 Adreça
Tipus de 

deixalleria (1)

Bigues i Riells X:434917 // Y:4613177
Polígon Industrial Can Barri

Carrer dels Esques.
A

Caldes de Montbui X:431571 // Y:4609525
Polígon Industrial La Borda

Carrer del Priorat, s/n.
B

Canovelles X:440262 // Y:4608427
Polígon Industrial Can Castells

Carrer Indústria, 100
B

Cardedeu X:446826 // Y:4608256
Polígon Industrial Sud
Avda. del Vallès s/n.

B

Castellterçol X:426663 // Y:4623770 Polígon Industrial El Vapor. A
Granollers Nord X:441686 // Y:4606697 Camí del Cementiri s/n. B
Granollers Sud X:440079 // Y:4604715 C/ Lluís Companys s/n C
La Garriga X:439852 // Y:4613690 Polígon Industrial Congost B
La Llagosta X:433191 // Y:4596432 Gaudí cantonada Vic A
La Roca del Vallès X:443295 // Y:4604447 Can Borrell A

L'Ametlla del Vallès X:438635 // Y:4612195 Camí de Can Draper, s/n. A

Les Franqueses del Vallès X:440936 // Y:4610113
Polígon Industrial Pla de Llerona

Via Europa cantonada Itàlia
B

Lliçà d'Amunt X:436821 // Y:4606129 Avda. Països Catalans A

Lliçà de Vall X:436950 // Y:4603457
Polígon Industrial El Pedrellot

Carrer Pedrellot s/n.
A

Llinars del Vallès X:449306 // Y:4609246
Polígon Industrial Sud

Carrer Porvenir s/n
B

Martorelles X:435343 // Y:4598221 C/Verneda s/n A

Mollet del Vallès X:434781 // Y:4600147
Àrea del Tir Olímpic

Avda. del Tir Olímpic,2.
C

Montmeló X:436680 // Y:4599689
Polígon Industrial de Sota el Molí

Carrer Primer de Maig
A

Montornès del Vallès X:439441 // Y:4600654 Can Masferrer C

Parets del Vallès X:436762 // Y:4602636
Polígon Industrial Llevant

Carrer Tenes,5.
B

Sant Antoni de Vilamajor X:450451 // Y:4612118
Sector industrial Can Morató Sud                                                                                             

A

Sant Celoni X:458824 // Y:4615637
Polígon Industrial Molí de les Planes

Carrer Rec del Molí,4.
A

Sant Feliu de Codines X:430529 // Y:4616527
Polígon Industrial Pla de la Costa

Carrer Indústria,10
A

Santa Eulàlia de Ronçana X:435207 // Y:4610592
TM de Santa Eulàlia

Camí Rovira s/n.
A

Santa Maria de
Palautordera

X:454182 // Y:4615974 Carretera Nova a Sant Celoni s/n. A

[1] Segons Norma Tècnica de deixalleries vigent de l’any 2021 (A – petita, B – mitjana i C 
– gran)

25 instal·lacions fixes a 24 municipis ja que Granollers disposa de dues instal·lacions.
Les instal·lacions es troben emplaçades en una superficie total de més de 43.000 m2.

Es diposen de 14 instal·lacions tipus A (petites), 8 tipus B (mitjanes) i 3 instal·lacions
tipus C (grans). L’any 2020 es varen recollir 30.008,42 tones de materials atenent a un
total de 278.672 usuaris/usuàries.



Gestió d’agulles i punxants Cronograma

Fi contractFi contract

2018
11/2018

2019 I 2020

L’Agència de Residus de Catalunya 
(ARC) informa a Ajuntaments i 
Ciutadans i es va haver de 
desplegar amb celeritat aquest 
servei.

L’Agència de Residus de Catalunya 
(ARC) informa a Ajuntaments i 
Ciutadans i es va haver de 
desplegar amb celeritat aquest 
servei.

2021

Implantació de la recollida de xeringues i punxants a la xarxa
comarcal de deixalleries del Consorci fent un pilot amb durada 
d’un any donat que no es disposaven de dades per a fer cap
estudi de costos i estudi de mercat per valorar la millor opció de 
contractació

L’ARC va distribuir díptics informatius !

LLEGENDA

Inici servei Accions Informació complementària!

Es varen dur a terme accions
de formació I informació:
- Elaboració de procediment
- Formació als supervisors I operaris.
- Informació als Ajuntaments consorciats
- Contractació del servei (subministrament contenidors, 

transport I tractament del residu)

Es licita el servei.
!

El CRVO fa nota de premsa el 12/12/2018



Gestió d’agulles i punxants Actuacions dutes a terme

RESUM ACTUACIONS:

1) Rebre la informació necessària per part de l’Agència de Residus de Catalunya.
2) Valorar si el servei es pot gestionar directament o indirectament.
3) En el cas del Consorci es va decidir contractar indirectament la gestió que inclou la retirada, el 

transport i el tractament i gestió d’agulles i punxants. Inclou el subministrament i reposició de tot el 
material necessari. 

4) Gestionar la documentació associada al Reial decret de trasllat de residus a l’interior de l’estat
Espanyol. Actualment el RD 553/2020, de 2 de juny.

5) Dur a terme les formacions a tot el personal de la xarxa comarcal de deixalleries fent entrega d’un
procediment.

6) Fer arribar la informació als Ajuntaments consorciats i penjant cartells informatius a totes les 
deixalleries. 



Gestió d’agulles i punxants Característiques del servei

• Tipus de residu admès: Xeringues, agulles, llancetes, i punxants 
originats en qualsevol tractament domiciliari.

• Com s’ha de portar el residu:
1) El ciutadà o ciutadana ha de capsular o protegir l’agulla, xeringa, 

llanceta i altres elements punxants amb el seu tap o caputxó (si el 
tenen)

2) Ha de dipositar aquest residu en un petit recipient rígid i estanc 
de plàstic (exemples: pot de cacao, pot de cafè soluble, pot de 
detergent, ampolla d’aigua...)

3) Anar omplint el petit recipient fins que estigui ple i portar-lo a la 
deixalleria més propera del servei comarcal. 

COM PORTAR EL RESIDU A LA DEIXALLERIA 



Gestió d’agulles i punxants Característiques del servei

• Es tracta d’un residu que s’ha codificat (LER) com a 
180103, Grup G-III (perillós), biològic incinerable.

• Com s’ha de dipositar el residu:
1) El ciutadà o ciutadana ha dipositar el recipient tancat 

dins dels contenidors homologats seguint les indicacions 
dels operaris o operàries.

COM DIPOSITAR EL RESIDU A LA DEIXALLERIA 



Gestió d’agulles i punxants Característiques del servei

• Es tracta d’un residu que s’ha codificat (LER) com a 
180103, Grup G-III, biològic incinerable.

• Com s’ha d’emmagatzemar el residu:
1) En contenidors homologats de 60 litres de capacitat 

aptes per a emmagatzemar residus biosanitaris del 
grup III donant compliment a la normativa vigent.

2) Aquests contenidors han d’estar en el magatzem de 
residus especials en petites quantitats.

3) Els contenidors han d’estar etiquetats correctament 
indicant:

a. El nom de la deixalleria.
b. El codi de productor de la deixalleria.
c. La data inici d’emmagatzematge.
d. El codi LER. 
e. El nom del residu. 
f. La icona. 

COM S’EMMAGATZEMA EL RESIDU A LA DEIXALLERIA 



Gestió d’agulles i punxants Característiques del servei

• El transport es realitza amb vehicles que 
disposen dels codis de transportistes 
corresponents al codi CER. Aquest es fa de forma 
exclusiva i en condicions controlades 
(temperatura i estanquitat).

• El període màxim permès entre recollides és de 6 
mesos i en tot cas el servei es realitza sota 
comanda prèvia.

• Les agulles i punxants es tracten a plantes 
autoritzades per l’Agència Catalana de Residus 
d’acord amb les vies de gestió previstes a la Guia 
de l’ARC. 

COM ES TRANSPORTA I GESTIONA EL RESIDU



Gestió d’agulles i punxants Dades de gestió

Any Viatges Tones
2019 5 0,05

2020 30 0,36

2021 42 0,585

Dades de gestió del servei a la xarxa comarcal de deixalleries:

Retorn del cànon de 1.000 €/Tona



Moltes gràcies

Lourdes Ariza Vilches
Directora de l’Àrea de Negoci

Granollers, 25 de gener de 2022


