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Quantes i quines deixalles do

Caracteritzacions de les de

 El novembre de 2010 es van dur a terme caracteritzacions de les deixalles domè

 Aquesta caracterització permet conèixer d’una manera acurada la quantitat i la Aquesta caracterització permet conèixer d una manera acurada la quantitat i la
les accions necessàries encaminades a la consecució dels objectius del Program
campus universitari.

Selecció de Descàrrega de deixallesParament per a la caracterització 

El 2012 la UAB haurà de complir els objectius del P
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(PROGREMIC)
El PROGREMIC estableix els objectius qualitatius i quantitatius següents, que s

• Reduir un 10 % les deixalles respecte a l’any 2006• Reduir un 10 % les deixalles respecte a l’any 2006.

• Valoritzar el 48 % de les deixalles totals:
‐ Assolir un 55 % de valorització de la fracció orgànica i mantenir els improp
‐ Valoritzar el 60 % dels envasos, indiferentment si són fets de vidre, paper , , p p

‐ Assolir un 75 % de valorització de cadascuna de les fraccions d
‐ Assolir un 25 % de valorització dels envasos lleugers.

‐ Valoritzar el 25 % de la fracció altres en general (voluminosos, piles usade

• Reduir els residus sense tractar a incineració o dipòsit controlat fins arribar a

• Tenir una disposició d’un 43 % de rebuig respecte a la generació total de res

Quantitat i tipologia de les dep g
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Residus orgànics fermentables Paper no alimentari Cartró

0,0%

5,0%

Total UAB

aliments esporga i poda
serradures i fustes cel·lulosa
matèria orgànica no especificada

Envasos compostos Plàstics Metalls

 Vidre Material tèxtil i calçat Sanitari. 

Residus domèstics especials Voluminosos Terres, runes, i àrids

Altres i no identificables

Més informació: www.uab.cat/mediambient
Dig es la te a! medi ambient@ ab catDigues la teva!  medi.ambient@uab.cat

omèstiques generem a la UAB?

ixalles domèstiques a la UAB

èstiques generades al campus de la UAB.

a tipologia de les deixalles domèstiques que generem la UAB pet tal de definira tipologia de les deixalles domèstiques que generem la UAB pet tal de definir
a de Gestió de Residus Municipals de Catalunya (PROGREMIC) en l’àmbit del

Procés de seleccióla mostra Pesatge de les fraccions seleccionades 

Programa de Residus Municipals de Catalunya 
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s’han de acomplir l’any 2012:  

pis per sota del 15 %.
i cartró o envasos lleugers:g
e vidre i de paper i cartró. 

es, aparells elèctrics i electrònics).

al 100 %. 

idus.

eixalles generades a la UABg

 Al campus de la UAB generem unes 6,3 tones de deixalles domèstiques en
una jornada lectiva estàndard, sense comptar‐hi les aportacions que es
realitzen a la deixalleria en forma de voluminosos, residus d’aparells
elèctrics, esporga, i d’altres, ni tampoc els olis de cuina ni els residus
especials de laboratori que recullen empreses especialitzades.

 Només les fraccions de paper i cartró i de vidre compleixen els objectius
del PROGREMIC.

 Els envasos lleugers (3,1 %) i la fracció orgànica (13 %) són les fraccions
que estan més lluny d’assolir els objectius de valorització del PROGREMIC.

 Cada dia llencem 1,8 tones de fracció orgànica a les escombraries, de les
quals aproximadament 0,3 tones són aliments que es podien haver

iconsumit.


