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EL POLÍGON

• Els Trullols Parc és una de les 
principals zones de Manresa i 
el Bages pel que fa al comerç, 
restauració i oci.



EL POLÍGON

• Polígon Els Trullols Parc és una 
de les principals zones de 
Manresa i el Bages pel que fa 
al comerç, restauració i oci.

• Té uns 27 comerços diferents 
des de restauració, cinema, 
sales de festes, bars, hotel, 
club de fitness...



ELS RESIDUS

• No hi ha un servei municipal de recollida de 
residus, els residus es gestionen amb un 
règim privat de recollida similar al dels 
residus industrials

• El tipus de residus és similar al generat pels 
comerços que entren al servei públic de 
recollida de residus, principalment residus 
assimilables a municipals.

• S’estima que les 22 empreses que es volen 
vincular a la prova del centre comercial dels 
Trullols generen un 10% del residu comercial
(600 t/a) de tot el comercial de Manresa



EL FUTUR

Font: PRECAT2020 – Agència de Residus de Catalunya



EL SERVEI

• Els Trullols Parc forma part de l’Associació 
d’Empresaris que és qui impulsarà aquesta 
recollida mancomunada dels residus 
comercials de la zona.

Crear una recollida mancomunada de les 
fraccions generades entre tots els 

comerços del polígon per estalviar costos 
de gestió



EL SERVEI

Administració única del servei:

• Unificació de preus que serveixi d’incentiu pel millor aprofitament 
de materials

• Eficiència en el transport al possibilitar viatges agrupats-
mancomunats

• Gestió administrativa pel seguiment de gestors i formes de 
facturació

• Serveis de comunicació conjunts per assolir millorar la 
participació de ciutadans, treballadors, serveis de neteja...



LA IMPLEMENTACIÓ                                                                                                             

• Enquestes als 
associats per 
conèixer fraccions, 
recollides i 
quantitats anuals

• Anàlisi de factures 
per conèixer costos 
reals (total 25 
factures)



LA IMPLEMENTACIÓ                                                                                                             



ACTUAL AMB PROPOSTA

Promig 
Factura 
mensual 

Projecció
2020 Total Estalvi

(€/mes) (€/any) (€/any) %

Empresa 1 1.353,14 20.784,23   15.652,17   25%

Empresa 2 130,98 2.467,66   1.078,22   56%

Empresa 3 291,61 5.493,93   2.838,42   48%

Empresa 4 207,80 3.914,95   2.783,00   29%

Empresa 5 373,87 7.043,65   5.383,03   24%

Empresa 6 134,99 2.543,16   2.151,79   15%

• Variarà molt segons la periodicitat de recollides i 
el nombre de socis del projecte

• Primeres estimacions (amb dades reals):

LA IMPLEMENTACIÓ                                                                                                             



ü L’Associació 
d’empresaris actua com 
a coordinador

ü Fraccions: orgànica,  
envasos,  vidre, paper, 
fusta, oli

ü Cada empresa tindrà la 
seva factura i contracte 
amb el gestor (PxG)

EL SERVEI

LA IMPLEMENTACIÓ                                                                                                             

Disseny del 
servei i sol·licitud

de subvenció
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Disseny del 
servei i sol·licitud

de subvenció



ELS BENEFICIS

1. Economia d’escala en la recollida de fraccions en petita quantitat

2. Una bona segregació pot comportar estalvis econòmics importants i 
creixents al llarg del temps

3. Control i seguretat en els costos de la gestió de residus. Transparència 

4. Seguretat i informació del destí dels teus residus

5. Millora de la imatge de l’empresa

6. Compliment de certificacions ambientals ISO / EMAS si s’escau
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