
 
 

Preguntes freqüents sobre la recollida selectiva 
de residus a la UPC. 
 

01.Quines fraccions de residus es recullen selectivament? 

� Paper i cartró 
� Envasos lleugers i/o plàstics 
� Matèria orgànica 
� Rebuig o fracció resta 
� Piles 
� Tòners 
� Fluorescents 
� Equips informàtics i/o RAEE (residus d’aparells elèctrics i electrònics) 
� Residus de laboratori (químics i biològics) 

 

02.Per què el contenidor de la fracció paper/cartró és de 
plàstic si prèviament existien eren de cartró? 

La durabilitat dels contenidors de material cartró s’ha estimat en 2/3 anys donat 
l’elevat pes de residus que contenen i la degradació que pateixen del seu ús. El 
material plàstic té una durabilitat molt més elevada (10-12 anys), tot i que és 
cert que té un impacte ambiental inicial superior. 
 

03.Per què la fracció vidre no es recull selectivament a la UPC? 

La fracció de residus vidre no es genera a gairebé cap espai de la UPC, i el cost 
de la implantació de la recollida selectiva supera àmpliament els beneficis 
obtinguts. La fracció vidre de les concessions de bar/restaurants és 
responsabilitat de l’empresa concessionària, i no de la UPC. 
 

04.Per què els contenidors de la fracció envasos i plàstic 

lleugers no es col�loquen als despatxos de forma genèrica? 
A la zona de despatxos i oficines es genera primordialment paper i cartró i una 
petita fracció de resta. No obstant, es col�loquen papereres d’envasos en zones 
comunes, distribuïdors, aules d’estudi, menjadors, i especialment a prop de 
punts de generació específics (màquines de vending).  
 

05.Fruit de la reorganització de papereres, ja no disposo de la 

meva paperera particular de fracció resta. Per què? 
És un criteri de justícia i d’equitat el poder disposar d’un nombre òptims de 
papereres per fer un ús adequat de recursos públics.  
El 80% dels residus generats als despatxos i oficines són paper i cartró, i el 
model aposta per afavorir la recollida selectiva d’aquesta fracció respecte a la 
fracció resta, que té un cost per la UPC 60 vegades superior al del paper i cartró 
en el cas de l’Ajuntament de BCN en concepte de taxes municipals. El model 
doncs, aposta per reduir al màxim la generació de residus de fracció resta, i per 
tant, hem de facilitar més papereres de paper i cartró i menys de fracció resta.  



 
 

 
06.Quina és la freqüència de recollida de les meves papereres?  

Cada centre i/o campus pot tenir una freqüència de recollida diferent, en funció 
del volum de residus generat, de la grandària de l’escola i el mètode de 
transferència dels residus des del contenidor de cada despatx o zona comú al 
contenidor de via pública. En cap cas es garanteix una recollida diària de totes 
les fraccions a totes les instal�lacions de la UPC, especialment pel que fa a la 
fracció resta, paper/cartró i envasos. La matèria orgànica porta associades unes 
necessitats de recollida diària per temes d’olors i/o descomposició de la matèria 
dipositada.  


