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Circuit privat de recollida orgànica i
envasos lleugers de l'EBC

Beneficis:

Ambientals

Econòmics



Circuit privat de recollida orgànica i
envasos lleugers de l'EBC

8 empreses de l'EBC 6 empreses de l'EBC



Desembre 2018 Reunió informativa dels tècnics EBC amb l'Agència de Residus de Catalunya
dels circuits privats de recollida orgànica. 

Març 2019
1a sessió de treball. Circuits privats de recollida orgànica. Hi participen empreses
interessades amb les ponències de l'ARC i els Aj. de Barberà-Sabadell-Sant Quirze.

Fase de rebuda dels pressupostos sol·licitats a empreses de transport de residus.Maig  2019

Juny 2019 2a sessió de treball.  Primera proposta de circuit itinerant de recollida de fracció orgànica
Hi participa ECOINTEL com a empresa de recollida i transport de residus seleccionada per
les empreses participants en el projecte.

Cronograma I



Cronograma II

Gener 2020 Inici circuit 9114 exclusiu Eix Besòs
Circular. 

Març 2020

Adhesió dues empreses més al circuit
9114.

Abril 2020 

Setembre 2020 Unificació al circuit 7542 amb productors
de Barcelona i l'Eix Besòs Circular.

COVID-19



 2. Unificació del circuit 9114 al circuit 7542.

Circuit                 % impropis orgànica           €/tona org.(AMB 2020)

9114                    14%*                                     82€/tona

7542          9,25% (nov.2020 -> 5,40%)         72€/tona

Què implica?

*predefinit en iniciar un circuit.

Per què?

Canvis en el circuit durant el 2020

Readaptació de les freqüències de recollida.1.



Resultats recollida de l'any 2020

Càlcul a partir de les dades
subministrades per ARC i AMB.

Dades aproximades: 

Previsió inicial 293 t FORM vs. 55 t
recollides 2020. Causes? 

(a partir de setembre 2020: 47,15%
participació empreses EBC al circuit 7542).

      Destacar bona xifra 5,40% impropis. 

8 empreses 
participants

6 empreses 
participants

S'ha recollit :



8 empreses 
participants

6 empreses 
participants

Resultats recollida de l'any 2020

16,43 t CO2 eq.
evitades

Reducció GEH

Mètode de càlcul: Calculadora GEH 2019 de l'Oficina
Catalana del Canvi Climàtic 



Qüestions per a les empreses participants

Com valoreu el circuit a dia d'avui?

Quines han estat les accions per fomentar la correcta separació entre els
treballadors?

La participació en el circuit ha suposat un gran esforç organitzatiu?

Hi ha hagut cap retorn informatiu cap als treballadors dels resultats
obtinguts amb la correcta separació?


