
AMB L’INICI DEL 
PORTA A PORTA 
S’ELIMINARAN 
TOTS ELS 
CONTENIDORS 
DEL CARRER.
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Consell Comarcal de l’Anoia

A pocs dies de la implantació del nou model 
Porta a Porta en els  primers municipis de la 
comarca, i conscients que en tant que el canvi 
a un model com el Porta a Porta pot suposar 
un canvi d’hàbits a casa i dins de la família, 
és imprescindible posar a l’abast de tots la 
màxima informació possible així com permetre 
resoldre dubtes i consultes. 

Per aquest motiu, dins les accions  
d’implantació, us portem fins a casa aquest 
butlletí informatiu AnoiaNews2. Si fa unes 
setmanes en el primer butlletí AnoiaNews1 
us informàvem del perquè de la necessitat 
d’un canvi de model de recollida dels residus 
domèstics, en aquest us detallem  tota la 
informació que necessiteu conèixer respecte 
com funcionarà el porta a porta i les àrees 
tancades amb control d’accés: calendari de 
recollida, els diferents kits de material segons 
siguin nuclis o urbanitzacions, què hi va a cada 
fracció, preguntes freqüents… i molta més 
informació. 

També inclou una agenda per a cada municipi 
amb indicació dels dies, llocs i horaris de les 
xerrades informatives i els espais informatius 
de lliurament de tot el material per a que 
pugueu estar informats en primera persona i 
disposeu de tot el material necessari per iniciar 
el nou model de recollida el mateix dia d’inici 
d’aquest. 

Tota aquesta informació, així com d’altra que 
de ben segur serà del vostre interès,  teniu a 
disposició el nou web www.anoiaverda.cat i 
els diferents perfils a les xarxes socials 
@anoiaverda. 

Des del Consell Comarcal de l’Anoia i els 
ajuntaments estem fermament compromesos 
en treballar per a assolir un  gir cap a un model 
de gestió de residus que ens permeti sumar-
nos als més de 125 municipis de Catalunya 
que, amb el model del Porta a Porta, estan al 
capdavant del reciclatge al nostre país. 
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A partir del mes de maig comença el nou servei 
de recollida, que implica a 16 municipis de la 
comarca. S’implantarà de forma progressiva 
durant els mesos d’abril, maig i juny, al llarg 
dels quals es farà la campanya informativa i 
es lliurarà el material a totes les llars i tots els 
comerços per iniciar el servei.

Actualment l’Anoia és a la cua en matèria de 
recollida selectiva, amb uns resultats que 
no arriben al 20 %, mentre que a la mitjana 
catalana és del 40 %. Amb aquest nou 
servei l’Anoia se situarà al capdavant de les 
comarques catalanes en matèria de recollida 
selectiva.

EL PORTA A 
PORTA ARRIBA 
A LA COMARCA 
DE L’ANOIA 

Dels 16 municipis adherits al nou servei en 
trobem de molt diferents, uns més urbans, 
amb nuclis compactes i urbanitzacions i 
d’altres més rurals, amb masies i habitatges 
disseminats. 

Amb l’objectiu d’adaptar el servei a les 
diferents realitats s’implantaran dos models 
en funció de la tipologia del municipi: el model 
porta a porta als nuclis urbans i urbanitzacions 
i el model amb àrees tancades amb control 
d’accés electrònic als municipis rurals i els 
habitatges disseminats.

En tots dos casos un dels objectius és fomentar 
la corresponsabilització i evitar l’anonimat 

UN MODEL QUE 
S’ADAPTA A LES 
NECESSITATS DE 
CADA TERRITORI

a l’hora d’aportar els residus. Per fer-ho, 
en el cas del porta a porta, tots els cubells i 
contenidors que es lliurin portaran un xip que 
estarà associat a l’habitatge i, en el cas de les 
àrees tancades amb control d’accés, caldrà una 
targeta per entrar-hi.

La finalitat en aquest cas és doble, garantir 
una major traçabilitat del servei de recollida i 
realitzar un seguiment de les incidències i la 
participació, la qual cosa en el futur permetrà 
implantar un pagament per generació, de 
manera que qui més recicli menys pagui.
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SANT MARTÍ 
DE TOUS

7/05

JORBA
7/05

ORPÍ
14/05

CARME
14/05

EL BRUC  
21/05

CASTELLOLÍ
21/05

LA POBLA DE 
CLARAMUNT 

4/06

LA TORRE DE 
CLARAMUNT 

4/06

CAPELLADES 
15/06

COPONS
25/06

BELLPRAT
25/06

SANTA 
MARIA DE 
MIRALLES

25/06

 ARGENCOLA
25/06

MONTMANEU
25/06

RUBIÓ
25/06

VECIANA
25/06

QUAN COMENÇA 
EL SERVEI A 
CADA MUNICIPI?

La campanya informativa
Som conscients que el nou model requerirà un canvi d’hàbits, 
sobretot en els casos d’aquells que fins ara no reciclaven. És 
per això que a cada municipi es realitzarà un procés intensiu 
d’informació durant el qual també es lliurarà tot el material 
necessari per poder participar en la nova recollida.

A tots els municipis es realitzaran xerrades informatives 
i s’instal·laran punts informatius on s’explicarà de forma 
detallada el funcionament del nou sistema de recollida i es 
resoldran tots els debutes.

També teniu a la vostra disposició el telèfon 689 714 713 i 
el web anoiaverda.cat

Municipis amb recollida 
porta a porta

Municipis amb recollida 
amb àrees tancades

-
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Els comercos i equipaments tindran un kit adaptat a 
les seves necessitats i seguiran el calendari del nucli,  

amb reforcos d’orgànica, de vidre i de resta.

Els habitatges disseminats tindran assignada 
una àrea tancada amb control d’accés on hi 

haurà els contenidors.

Als municipis porta a porta cada llar tindrà 
els seus cubells, que haurà de treure al portal 
amb la fracció corresponent, segons indiqui el 
calendari establert.

Als municipis porta a porta, però, també s’ha 
fet una diferenciació entre el nucli urbà i les 
urbanitzacions a l’hora de definir els cubells 
necessaris i el calendari de recollida.

Els habitatges del nucli urbà sovint tenen poc 
espai per emmagatzemar els residus i, per 
tant, cal recollir-los sovint i donar el mínim 
nombre de cubells i amb la mínima capacitat. 

COM HO 
FAREM ALS 
MUNICIPIS 
PORTA A PORTA

És per això que cada dia es recollirà un tipus 
de residu i es donaran només 2 cubells de 20 
litres, un per a l’orgànica i l’altre per a la resta, i 
un cubell de 40 litres per als envasos, el paper i 
cartró i el vidre, que s’haurà de treure al carrer 
amb la fracció corresponent el dia que toqui.

Els habitatges de les urbanitzacions tenen una 
superfície més gran i, en la majoria dels casos, 
tenen jardí o pati. Per a aquests habitatges es 
donaran cubells i contenidors més grossos i 
un per a cada fracció, els residus es recolliran 
4 dies de la setmana, incloent-hi el cap de 
setmana perquè les segones residències 
puguin participar en el porta a porta sense cap 
problema.
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ALS NUCLIS

A LES URBANITZACIONS

ELS BOLQUERS...

ELS VOLUMINOSOS... ELS RESIDUS ESPECIALS...

LES RESTES VEGETALS...

Cubell de 40 L per al 
lliurament d’envasos, 
paper i cartró i vidre

RECOLLIDA QUINZENAL

Una setmana vidre i la següent resta

RECOLLIDA QUINZENAL

Una setmana, vidre, i la següent, resta

RECOLLIDA QUINZENAL

Una setmana envasos i la següent P i C

Bujol de 120 L per 
al lliurament del 

paper i cartró

Bujol de 120 L per al 
lliurament dels envasos

Cubell de 
20 L per al 
lliurament 
de la resta

Cubell airejat 
de 7 L per a 
l’orgànica 

a casaBosses compostables

Cubell de 
40 L per al 
lliurament 

de l’orgànica

Cubell de 40 L per al 
lliurament del vidre

Cubell de 20 L per al 
lliurament de la resta

Cubell airejat 
de 7 L per a 

l’orgànica a casa

Bosses compostables

Cubell de 20 L 
per al lliurament 

de l’orgànica

DL

DM 

DC

DJ

DV

DS

DG

DL

DT 

DC

DJ

DV

DS

DG

ORGÀNICA

PAPER i CARTRÓ

ENVASOS

ORGÀNICA

VIDRE        RESTA

ORGÀNICA

ENVASOS

ORGÀNICA

VIDRE        RESTA

ENVASOS         P i C

ORGÀNICA

CALENDARI DE RECOLLIDA 

CALENDARI DE RECOLLIDA 

Els bolquers i les compreses es poden treure 
cada dia de recollida en una bossa a part 
identificada amb un adhesiu.

Es recolliran a la porta de casa de manera 
gratuïta, prèvia sol·licitud a anoiaverda.cat o 
trucant al telèfon 689 714 713.

S’han de portar a la deixalleria mòbil. 
Consulteu les ubicacions i els horaris a 
anoiaverda.cat

Les restes vegetals es poden treure els dies 
de fracció orgànica sempre que no superin un 
volum de 80 litres.
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COM HO FAREM 
ALS MUNICIPIS 
AMB ÀREES 
TANCADES

Cubell airejat 
per l’orgànica

Clauers d’accés a 
l’àrea tancada

Bosses 
compostables 
per l’orgànica

COM ÉS UNA ÀREA 
TANCADA?

24 HORESTOT L’ANY

CLAUER 
D’ACCÉS

Orgànica
Paper i 
cartróEnvasos VidreResta

Als municipis més petits, on predominen els 
petits nuclis aïllats i les masies i habitatges 
disseminats, seria inviable plantejar una 
recollida porta a porta. La solució per la qual 
s’ha optat en aquests casos és instal·lar àrees 
tancades amb control d’accés que només 
podran utilitzar els veïns.
Una de les problemàtiques actuals és el mal 
ús dels contenidors ubicats a les carreteres 
per part de veïns d’altres municipis, que sovint 
provoquen desbordaments de residus. Amb 
aquesta mesura s’eliminaran tots aquests 
punts i es restringirà l’ús de les àrees tancades.
Cada llar tindrà assignada una àrea i, per 
poder obrir-la, disposarà de dos clauers 
que porten un xip incorporat. A l’interior de 
l’àrea hi haurà contenidors de les 5 fraccions 
ordinàries (orgànica, envasos lleugers, paper 
i cartró, vidre i resta) i una minideixalleria per 
als residus especials. És important que tots els 
residus es dipositin al contenidor corresponent 
ben separats.

MINIDEIXALLERIA

Podeu consultar la ubicació de les àrees del 
vostre municipi a anoiaverda.cat.
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Separem bé ELS RESIDUS 
Orgànica

Paper i cartró

Envasos

Vidre Resta

Residus especials
Aquest tipus de residus no es poden lliurar amb la resta de fraccions, ja que un cop recollits reben un tractament especial:
-Roba i calçat
-Oli vegetal usat
-Fluorescents, làmpades de vapor de  mercuri i bombetes
-Tòners
-Pintures, dissolvents, vernissos
-Petits electrodomèstics
-Radiografies
-Medicaments

Voluminosos
Els objectes voluminosos tenen un tractament diferenciat respecte de la resta de residus:
-Electrodomèstics
-Mobles i andròmines
-Equips d’electrònica i 
  ofimàtica

S’ha de lliurar amb bossa compostable, que és d’ús obligatori. Les bosses es distribuiran gratuïtament a l’oficina d’atenció al públic o a l’Ajuntament del vostre municipi.

S’ha de lliurar plegat i a granel o dins una bossa de paper. No es pot lliurar dins una bossa de plàstic.

S’ha de lliurar sense 
taps ni tapes i a granel.  
No es pot lliurar dins 
una bossa de plàstic.

Si ho separem tot 
bé, pràcticament 
no en generarem.

S’han de lliurar plegats i aixafats per reduir-ne el volum i dins una bossa de plàstic.
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PARLEM AMB... 

CASOS D’ÈXIT 
DEL PORTA 
A PORTA 

Anna Vila Toneu
Porqueres (Pla de l’Estany)

Recollida porta a porta 
des del desembre del 2017

1. Quan vau saber que a Porqueres 
s’implantava el porta a porta, com vau rebre 
la notícia? 
D’entrada no ens va agradar gaire, sembla 
que t’estiguin imposant una manera de fer i 
que et diguin com has de fer les coses. Un cop 
hi vas pensant i en vas parlant amb els amics 
i veïns hi veus punts positius. Al poble la gent 
hi estava molt en contra al principi, però jo 
crec que entre tots ens vam anar animant 
i sobretot vam pensar que era un bé per al 
mediambient. A part, els nens són els que ho 
porten més a dintre, perquè des de petits ja 
se’ls ha recalcat la separació de residus.

2. Temíeu alguna cosa? Consideràveu que 
tenia inconvenients? 
Bé, això de no poder anar a llençar els 
residus quan tu vols pensàvem que ens faria 
acumular residus a casa.

3. Respecte del lliurament de residus en 
contenidors, quin avantatge hi trobes, en el 
porta a porta? 
El principal avantatge és que no has d’anar 
fins al contenidor, que t’ho recullen a la porta.

4. I ara que ja fa uns mesos de la implantació 
del nou model, com ho esteu vivint? 
Estem molt contents del funcionament i de la 
bona organització familiar amb la recollida de 
residus.

“El principal 
avantatge és que no 
has d’anar fins al 
contenidor, que t’ho 
recullen a la porta.”

PORQUERES - PLA DE L’ESTANY

Porqueres és un municipi de 5.000 habitants 
que fa porta a porta d’orgànica, envasos, 
paper i cartró i resta. Ha implantat aquesta 
recollida recentment hi ha passat en dos 
mesos del 35 al 85 % de recollida selectiva.
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5. A casa esteu plenament adaptats a la 
recollida porta a porta? 
Sí, tothom està adaptat i pendent de treure el 
cubell cada dia amb el residu corresponent. 
Tota la família està molt motivada per fer-ho 
al millor possible. Inclús si obrim un paquet 
de piles i hi ha cartró i plàstic, ho separem i 
tirem cada cosa al seu lloc.

6. Creus que encara podeu millorar en algun 
aspecte? 
Sí, en el cas de Porqueres, és molt a prop de 
Banyoles i els contenidors dels barris veïns 
al principi quedaven molt plens de bosses 
dipositades per veïns de Porqueres que no 
volien reciclar. Entenc que faltaria alguna 
eina per millorar aquest aspecte, o potser 
paciència i ja s’hi aniran adaptant.

7. Com ha estat el canvi? 
Després de totes les campanyes que s’han fet 
al municipi per informar-nos sobre el porta 
a porta, la població estava molt motivada i 
amb moltes ganes de començar a recollir de 
manera selectiva.

8. Heu tingut alguna dificultat? Quina? 
No, quan no sabíem on anava un residu ho 
consultàvem, i tot solucionat. Al principi hi va 
haver un dia que el camió es va despistar i 
no ens va recollir els residus a la nit, però, al 
notificar-ho a l’Ajuntament, l’endemà al matí 
ja van passar.

“Un cop ben aplicat el porta a 
porta hem vist que generem una 
quantitat d’envasos molt elevada 

i estem intentant reduir-la”

9. Com l’heu solucionada? 
Trucant a l’Ajuntament.

10. Us organitzeu d’alguna manera especial a 
casa? Heu canviat algun hàbit? 
No, normalment sempre soc jo la que prepara 
el cubell per treure’l i els nens l’entren 
l’endemà al matí. Un cop ben aplicat el porta 
a porta, hem vist que generem una quantitat 
d’envasos molt elevada i estem intentant 
reduir-la. De moment estem comprant 
garrafes d’aigua en comptes d’ampolles per 
millorar-ho.

11. Abans del porta a porta, separàveu els 
residus? 
Sí, però a l’estiu l’orgànica no la separàvem 
per les pudors.

12. Us ha cridat l’atenció alguna cosa en 
especial? 
Sí, pensava que ens costaria més i veig que 
no, que és molt fàcil i que, a més, ens agrada 
fer-ho i tota la família hi col.labora. Ara el que 
ens queda per recollir és el vidre, que hem 
d’anar al contenidor expressament... he he 
he...

13. Creus que és un canvi positiu per al 
municipi? 
Sí, ara ja no tenim contenidors ni bosses al 
voltant dels contenidors i el millor de tot és 
l’augment del reciclatge a tota la població.
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1. Quan vau saber que a Sant Esteve 
s’implantava el porta a porta, com vau rebre 
la notícia? 
Amb moltes ganes que es fes realitat. A casa 
estem molt conscienciats d’aquests temes i al 
poble ja feia mesos que se’n parlava.

2. Temies alguna cosa? Consideraves que 
tenia inconvenients? 
El dubte era saber com respondria el conjunt 
del poble. Implantar un canvi que a priori 
demana —poc o molt— esforç i un canvi 
d’hàbits sempre és una incògnita. També 
em feia dubtar què passaria amb els cubells 
que es deixen al carrer, si desapareixerien 
ràpidament o no.  

“La gran millora 
crec que és la 

reducció gradual 
en la generació 

de residus 
domèstics”

Jaume Guillamon Villalba 
St. Esteve de Palautordera 
(Vallès Oriental)

Recollida porta a porta 
des del novembre del 2016

PARLEM AMB... 

CASOS D’ÈXIT 
DEL PORTA 
A PORTA 

ST. ESTEVE DE PALAUTORDERA - 
VALLÈS ORIENTAL
St. Esteve de Palautordera és un municipi 
de 2.500 habitants que fa porta a porta 
d’orgànica, envasos, paper i cartró, vidre i 
resta. Va implantar la recollida a finals del 
2016 i va passar del 40 al 80 % de recollida 
selectiva.
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“Aquest tipus d’accions crec que 
ens fan a tots més cívics i més 

corresponsables”

3. Respecte del lliurament de residus en 
contenidors, quin avantatge hi trobes, en el 
porta a porta? 
La gran millora crec que és la reducció 
gradual en la generació de residus domèstics. 
També ajuda d’una forma molt directa a 
canviar patrons de consum: es tendeix a triar 
més productes sense embalatges o amb 
menys embalatge.

4. I ara que ja fa uns mesos de la implantació 
del nou model, com ho esteu vivint? 
Un exitàs. Crec que la gent ho ha acollit molt 
bé i cada vegada veus que al carrer la gent 
treu els cubells més buits. Els primers mesos 
els cubells vessaven de brossa i cada vegada 
veus com les piles es van fent petites. 

5. A casa esteu plenament adaptats a la 
recollida porta a porta? 
Sí, sens dubte. I quan cal, cap a la deixalleria 
comarcal.  

6. Creus que encara podeu millorar en algun 
aspecte? 
Pel que fa a la generació de residus 
domèstics, en el nostre cas és complicat fer-
ne menys. Pensa que molts dies no traiem 
el cubell blanc, o el de l’orgànica, o no en 
treiem cap. També caldria trobar una solució 
específica per a les cendres de l’estufa. 

7. Com ha estat el canvi? 
En el nostre cas, molt benvingut i molt 
esperat. Aquest tipus d’accions crec que ens 
fan a tots més cívics i més corresponsables 
de les coses que hem de mirar entre tots que 
funcionin bé. 

8. Heu tingut alguna dificultat? Quina? 
Al principi, algun error amb el dia, amb la 
fracció que calia treure. Crec que és lògic.

9. Com l’heu solucionada? 
Assaig-error. En general, cap problema 
greu que no s’hagi pogut solucionar amb 
l’experiència o alguna trucada puntual al 
servei telefònic que es va implantar. 

10. Us organitzeu d’alguna manera especial a 
casa? Heu canviat algun hàbit? 
Poques coses. Només la cura de quina fracció 
toca aquella setmana. En el nostre cas, haver 
de proveir-nos de vegades de bosses de 
plàstic per a la fracció de plàstics i envasos, 
que ja feia molt de temps que no n’hi havia 
a casa!! (suposo que som un cas una mica 
excepcional). De tota manera, tampoc fem res 
addicional més enllà de mirar de no llençar 
res que pugui servir de contenidor intern per 
casa, per anar acumulant els plàstics.

11. Abans del porta a porta, separàveu els 
residus? 
Sí, tot el que podíem. Fa anys que a casa 
tenim cura d’aquestes coses. 

12. Us ha cridat l’atenció alguna cosa en 
especial? 
Potser l’organització dels camions que 
recullen la brossa. Trobo que un sol camió 
podria recollir diverses fraccions, per reduir el 
nombre de quilòmetres que fan i de trajectes 
que repeteixen. També ens sobta molt veure 
que hi ha gent que encara llença bosses 
de brossa a les papereres del carrer. Costa 
d’acceptar-ho, sí. 

13. Creus que és un canvi positiu per al 
municipi? 
Molt. I encara faria més accions encaminades 
que la brossa generada es quedi al municipi 
d’alguna manera que sigui visible per a 
la gent, perquè tothom sigui encara més 
conscient de la necessitat de no generar 
residus, i que la seva gestió és molt cara.
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LES PREGUNTES 
MÉS FREQÜENTS 

Sobre el sistema
Per què cal canviar el sistema de recollida? 
Què té de dolent l’actual?
L’actual sistema de recollida, de contenidors 
al carrer, no ens permet superar el 50 % de 
recollida selectiva. El 90 % dels residus que 
generem es poden reciclar si els separem 
correctament. El sistema amb contenidors té 
un sostre i, a més, no ens garanteix una bona 
qualitat de la recollida.

Per què s’ha optat per aquest model i no per 
un altre, com el de contenidors soterrats?
El porta a porta és el sistema de referència 
a Europa, ja que permet superar el 70 % de 
recollida selectiva. A Catalunya, més de 150 
municipis han implantat aquest sistema amb 
resultats que en alguns casos superen el 80 %. 
Els contenidors soterrats, a part de no 
permetre un salt qualitatiu en els resultats,  
comporten molts problemes de manteniment i 
de desbordaments. De fet, molts municipis que 
havien implantat aquest tipus de contenidors 
els estan retirant pels mals resultats i pels 
elevats costos econòmics que comporten.

Fa molts anys ja es recollia porta a porta i els 
carrers estaven plens de brutícia i pudors. 
Per què reinstaurar un sistema que ja està 
superat?
El model que es planteja només agafa els 
aspectes positius de la recollida que es feia 
fa anys, ja que deixar els residus davant 
de casa és molt còmode, sobretot per a la 
gent gran. Però els residus no es poden 
deixar de qualsevol manera. Cal separar-los 
correctament i deixar cada dia la fracció que 
toca. Això evita les males olors, ja que el que 
fa pudor és deixar tots els residus barrejats. 
A més, en el cas de les restes orgàniques, es 
trauran amb cubells equipats amb un sistema 

de tancament per evitar que els gats i els 
gossos els puguin obrir i remenar.
El sistema de contenidors va produir un 
increment dels residus destinats a l’abocador 
i a la incineradora i es van perdre els 
recuperadors tradicionals.  Ens semblava que 
els residus desapareixien: ho posàvem tot allà 
mateix, algú ho recollia i ens era igual on ho 
portés. 
Amb la recollida porta a porta volem recuperar 
la idea que els residus són recursos que 
es poden reciclar i que cadascú s’ha de 
responsabilitzar d’allò que genera.

Hi ha municipis que han implantat el porta 
a porta i s’han hagut de fer enrere perquè 
no funcionava. Per què aquí hauria de ser 
diferent?
A Catalunya, hi ha més de 150 municipis que 
recullen els residus porta a porta i n’hi ha que 
fa 20 anys que tenen implantat aquest model. 
Molt pocs municipis han abandonat aquest 
sistema de recollida i, en els casos en què ho 
han fet, ha estat per discrepàncies polítiques. 
A la resta d’Europa, aquest és el sistema més 
estès, i capitals properes com Barcelona o 
Girona ja l’estan implantant en alguns sectors i 
barris.

A banda dels suposats beneficis ambientals, 
quins avantatges té per a mi el porta a porta?
En primer lloc, la comoditat, deixar els 
residus a la porta de casa evita que t’hagis de 
desplaçar fins als contenidors.
En segon lloc, representa una millora de 
l’estat dels carrers. Molts cops les àrees 
amb contenidors són punts d’abocament 
incontrolats de mobles i trastos vells, s’hi 
produeixen desbordaments, són font de males 
olors, etc. La recollida porta a porta permet 
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eliminar elements de la via pública, guanyar 
espais i tenir els carrers més nets.
En tercer lloc, és un sistema que evita la pujada 
de la taxa d’escombraries. L’Agència de Residus 
penalitza amb un cànon cada tona de residus 
que portem a l’abocador o a la incineradora 
i l’apuja cada any. A més, per cada tona de 
residus que recollim ben separats es reben uns 
ingressos que permeten compensar els costos 
de recollida. Si mantinguéssim el sistema 
de recollida amb contenidors, amb les tones 
que portem actualment a l’abocador la taxa 
s’hauria d’anar apujant per poder compensar 
l’increment del cànon. El fet de reduir la fracció 
resta i incrementar la recollida selectiva, 
que també vol dir incrementar els ingressos, 
permet congelar la taxa i fins i tot, si els 
resultats superen el 70 %, rebaixar-la.

Per què m’haig de corresponsabilitzar de la 
gestió dels residus? 
Perquè no és just que entre tots paguem 
pel que uns quants fan malament. Separar 
correctament els residus que generem no pot 
ser voluntari. Cal que prenguem consciència 
del cost ambiental, econòmic i social que té el 
malbaratament de recursos. Amb el sistema 
porta a porta podem arribar a premiar qui ho 
fa bé. 

De què serveix que jo separi correctament els 
residus si les grans empreses els aboquen 
incontroladament?
Més del 70 % dels residus que es generen són 
d’origen domèstic. Les grans empreses, a més, 
tenen l’obligació de tenir gestors propis de 
residus i presentar anualment la declaració de 
residus a l’Administració. 

Sobre la taxa
Si un dia m’equivoco a l’hora de separar 
els residus, em posaran una multa o 
m’augmentaran la tarifa?
No es posarà cap multa a ningú. Es recollirà la 
informació i un educador ambiental us visitarà 
per resoldre els dubtes que tingueu.

És cert que pagarà més qui generi més 
escombraries i es bonificaran els que en 
generin menys? Això no beneficiarà els qui 
busquin altres maneres de desfer-se de les 
deixalles? 
El sistema porta a porta permetrà establir en 
un futur un pagament per generació, és a dir, 
que cadascú pagui pel que genera, però sempre 
establint un mínim en funció de determinades 
característiques, com pot ser la superfície de 
l’habitatge, el nombre de persones que viuen a 
la llar, etc. 

Si jo m’esforço a fer el reciclatge 
correctament, com és que haig de pagar el 
mateix que el veí que no recicla res de res?
Justament un dels objectius de la recollida 
porta a porta és evitar que tots paguem 
el mateix, tant si ho fem bé com si ho fem 
malament. El sistema que proposem permet 
identificar el nombre de vegades que es 
treuen els cubells i contenidors, així com les 
incidències detectades

Cal que prenguem consciència 
del cost ambiental, econòmic i 
social que té el malbaratament 

de recursos
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Sobre el model
Com es recolliran els residus?
Els municipis de més de 500 habitants 
recolliran els residus porta a porta, mentre que 
els de menys de 500 habitants els recolliran 
en contenidors en àrees tancades amb control 
d’accés.
Allà on es recullin els residus porta a porta, 
es lliuraran cubells i contenidors amb xip als 
habitatges i comerços per poder treure els 
residus al carrer degudament seleccionats el 
dia que toca. 
Allà on es recullin els residus en contenidors 
en àrees tancades es lliurarà als habitatges un 
clauer per accedir-hi i dipositar-hi els residus 
degudament seleccionats, qualsevol dia a 
qualsevol hora. Cada clauer només obrirà una 
determinada àrea tancada.

Quin material es lliurarà als habitatges i 
comerços amb recollida porta a porta?
Als habitatges dels nuclis urbans se’ls lliuraran 
3 cubells per treure els residus al carrer: un 
cubell marró de 20 litres per a l’orgànica, un 
de gris de 20 litres per a la resta, i un de blanc 
de 40 litres per al vidre, els envasos i el paper 
i cartró. A les urbanitzacions es lliuraran 3 
cubells i 2 bujols: un cubell marró de 40 litres 
per a l’orgànica, un de verd de 40 litres per al 
vidre, un de gris de 20 litres per a la resta, un 
bujol groc de 120 litres per als envasos i un de 
blau de 120 litres per al paper i cartró.
A tots els habitatges, ja siguin de nucli o 
d’urbanitzacions, també se’ls lliurarà un cubell 
airejat per separar l’orgànica a la cuina i bosses 
compostables.

Als comerços se’ls lliuraran els cubells i 
contenidors necessaris segons la seves 
necessitats. Per exemple, un restaurant no 
genera els mateixos residus ni la mateixa 
quantitat que una sabateria.

Per què als habitatges de les urbanitzacions 
se’ls dona un material diferent del que es 
dona als nuclis?
La freqüència de recollida porta a porta als 
habitatges de les urbanitzacions és inferior a la 
dels habitatges dels nuclis, ja que els primers 
disposen de més capacitat d’emmagatzematge. 
Per aquest motiu se’ls dota de més cubells i 
bujols i de major volum que als habitatges dels 
nuclis.

Quin material es lliurarà als habitatges amb 
recollida en contenidors en àrees tancades? 
Només se’ls lliurarà un cubell airejat 
per separar l’orgànica a la cuina, bosses 
compostables i el clauer d’accés a l’àrea 
tancada de contenidors. Per portar els residus 
als contenidors de les àrees tancades no els 
calen cubells amb xip, ja que el clauer identifica 
l’habitatge en el moment d’accedir-hi.

No puc fer servir bosses normals de plàstic 
en comptes de bosses compostables per 
separar l’orgànica?
Les bosses de plàstic fan que el compost final 
obtingut sigui de mala qualitat i no es pugui 
utilitzar en l’agricultura o la jardineria. Per això 
les subministrarem de forma gratuïta a través 
dels ajuntaments. 



E
L B

U
TLLE

TÍ  D
E

L P
O

R
TA

 A
 P

O
R

TA

17

Allà on es recullin els residus 
porta a porta es lliuraran 

cubells i contenidors amb xip 
als habitatges i comercos

És cert que els cubells i contenidors amb xip 
contindran les meves dades personals?
No, els xips només estaran vinculats a un 
habitatge o comerç i només contindran la seva 
adreça. En cap cas contindran dades personals. 

Per a què serveixen els xips? No n’hi hauria 
prou amb una etiqueta enganxada al cubell?
Els xips permeten fer un seguiment de 
l’eficiència del servei de recollida, optimitzar 
costos en un futur en funció dels resultats i 
reaccionar ràpidament davant les incidències 
detectades durant el servei.

Com s’evitarà que els animals que sentin les 
flaires de menjar bolquin i vessin els cubells 
pels carrers?
Els cubells porten un sistema de bloqueig de la 
tapa que impedeix que els animals els obrin.

Mentre espero que arribi el dia de recollida 
dels residus orgànics o del rebuig, com evito 
les pudors dins de casa?
La resta no genera males olors, ja que les 
compreses i els bolquers, que són l’únic que 
en podria generar, es poden treure cada dia de 
recollida en una bossa a part identificada amb 
un adhesiu.
L’orgànica tampoc genera males olors. El cubell 
airejat, juntament amb la bossa compostable, 
permet l’aeració de les restes orgàniques. 
L’orgànica fa pudor quan no hi circula l’aire, 
ja que sense presència d’oxigen comença a 
fermentar. A més, el fet que el cubell estigui 
airejat fa que els sucs s’evaporin. Amb un 

cubell tancat es condensen i es queden a les 
parets o al fons del cubell, de manera que 
quan l’obrim fa pudor. El cubell airejat evita la 
presència d’aquests sucs.

És cert que s’obriran les bosses per 
comprovar si s’han separat correctament els 
residus?
No, els recollidors tenen estratègies per valorar 
la correcta aportació dels residus, com per 
exemple el pes de la bossa en el cas dels 
envasos, l’ús de bosses compostables en el cas 
de la fracció orgànica, etc.

Si genero més residus dels que caben al 
cubell i els poso en una bossa grossa, el 
servei de recollida no se l’endurà?
Sí que la recollirà, sempre i que els residus 
estiguin ben separats i sigui un fet puntual.

I els dies que hagi de llençar gespa i poda?
Les restes de poda i jardineria es recolliran el 
dia de l’orgànica, fins a un màxim de 80 litres.

Si treballo de nit, puc deixar els cubells molt 
abans de l’hora prevista de recollida?
En casos excepcionals es pot deixar el cubell 
a fora abans. Però cal evitar que això es 
generalitzi, per mantenir els carrers endreçats 
durant el dia.

Si marxo uns dies de vacances, què haig de 
fer?
Podem anar a la deixalleria o sol·licitar una 
solució específica al nostre ajuntament.
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AGENDA 
INFORMATIVA

XERRADES 
INFORMATIVES

Casal de Tous 
(C/ Indústria, 3)

Sala de plens de l’Ajuntament. 
(C/ Major, 2)

Sala polivalent de l’Ajuntament

Casal de Carme 
(Av. Catalunya 16)

Can Casas (Ajuntament) 

Sala La Brillante

Teatre Jardí 
(Av. Catalunya, 16)

Centre Social de les Pinedes de 
l’Armengol

Escola La Torre (gimnàs)

Teatre La Lliga

Sala Polivalent. 
(Ctra. De Folquers a Jorba, s/n)

Local Social

Local Social (Antigues Escoles)

Sala de plens de l’Ajuntament

La Sala

Local Social del Pla de Rubió. 
C/ de les Escoles, 3

Sala polivalent de l’Ajuntament

22/04, 12:15 h
24/04, 20h

25/04, 19.30 h
26/04, 20.30 h

30/04, 19.30 h

01/05, 19 h
02/05, 19 h

07/05, 18.30 h
09/05, 18.30 h 

08/05, 20 h

10/05, 19.30 h
11/05, 19.30 h

12/05, 11 h
14/05, 19.30 h

12/05, 18 h
15/05, 19.30 h
16/05, 19.30 h

23/05, 19 h,
24/05, 15:30 h
25/05, 18 h
26/05, 11 h

10/06, 12 h

12/06, 10 h

13/06, 20 h

14/06, 19.30 h

15/06, 19.30 h

16/06, 17 h

16/06, 17 h

Sant Martí de Tous

Jorba

Orpí
Carme

El Bruc

Castellolí
La Pobla de Claramunt

La Torre de Claramunt

Capellades 

Copons

Bellprat
Santa Maria de Miralles
Argencola
Montmaneu
Rubió

Veciana

La informació, últim minut:

www.anoiaverda.cat

Us explicarem tots els detalls 
del nou model de recollida i 
resoldrem possibles dubtes.
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7 de maig

7 de maig

14 de maig

14 de maig

21 de maig

21 de maig

4 de juny

4 de juny

18 de juny

25 de juny

25 de juny

25 de juny

25 de juny

25 de juny

25 de juny

25 de juny

INICI 
SERVEI

PUNTS INFORMATIUS
(RECOLLIDA KIT)

Del 25 al 29 d’abril. 11-14 h i 17-20 h

1, 2 i 3 de maig. 
11-14 h i 17-20 h

4 i 5 de maig. 11-14 h i 17-20 h

6, 8 i 9 de maig 
11-14 h i 17-20 h

Del 10 al 16 de maig (dilluns tancat). 
11-14 h i 17-20 h

13 de maig, i del 18 al 20 de maig 
11-14 h i 17-20 h

11 i 12 de maig. 
11-14 h i 17-20 h

17 i 18 de maig. 11-14 h i 17-20 h

Del 19 al 23 de maig (dilluns tancat). 
11-14 h i 17-20 h

Del 24 de maig al 8 de juny (dilluns tancat). 
11-14 h i 17-20h

18, 19, 20, 25, 26 i 27 de maig 
i 2 i 3 de juny. 
11-14 h i 17-20h

Del 3 al 19 de juny (4, 11 i 17 tancat). 
11-14 h i 17-20 h

17 i 19 de juny. 
11-14 h i 17-20 h

20 de juny. 11-14 h i 17-20 h

20 i 21 de juny. 11-14 h i 17-20 h

20 de juny. 11-14 h i 17-20 h

21 de juny. 11-14 h i 17-20 h

22 de juny. 11-14 h i 17-20 h

23 de juny. 11-14 h i 17-20 h

Casal de Tous 
(C/ Indústria, 3)

Sala de plens de l’Ajuntament. 
(C/ Major, 2)

Sala polivalent de l’Ajuntament

El Cosidor. 
(C/ Verge del Carme, 1)

Can Casas (Ajuntament)

Urb. Montserrat Parc: 
Casal de Montserrat Parc

Urb. el Bruc Residencial: 
Casal del Bruc Residencial

La Cooperativa. (Av. Unió, 27)

Teatre Jardí (Av. Catalunya, 16)

Magatzem de la brigada. 
Crta. de la Torre Baixa

Urb. les Pinedes i Vilanova d’Espoia: 
magatzem de la brigada 
(Centre Social de les Pinedes)

Antiga pizzeria Xups. 
(Pg. Immaculada Concepció, 19)

Sala polivalent 
(Ctra. de Folquers a Jorba, s/n)

Baixos de l’Ajuntament

Local Social (Antigues Escoles)

Sala plens de l’Ajuntament

La Sala

Local Social del Pla de Rubió. 
(C/ de les Escoles, 3)

Sala polivalent de l’Ajuntament

/anoiaverda

Seguiu-nos a les xarxes 
socials per estar al dia de 
totes les actualitzacions 
i informacions d’última 

hora!

@anoiaverda

Us informarem i us 
entregarem el vostre kit.



www.anoiaverda.cat

/anoiaverda @anoiaverda

També podeu consultar la versió 
digital d'aquest butlletí a:

Per a més informació i estar actualitzats 
de tot el que fem, seguiu-nos a:

info@anoiaverda.cat


