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Per què cal 
un canvi de 
model?

El marc legal europeu, estatal i català en matèria 
de residus dicta que el 2030 hem d’assolir 
resultats del 65% de recollida selectiva. A 
Barcelona, amb una xifra del 39%, encara ens 
queda camí per córrer.

El sistema de recollida de residus que tenim 
actualment a Barcelona no permet l’aportació 
individualitzada dels residus. 

L’anonimat fomenta les males praxis i no permet 
fer un seguiment acurat de la participació per 
millorar-la. Per aquest motiu, l’Ajuntament ha 
decidit implementar sistemes efectius i pràctics 
que permetin l’aportació individualitzada dels 
residus.
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Què 
s’aconsegueix 
amb el porta
a porta?

Millorar el resultat de recollida 
selectiva, arribant a resultats
d’entre el 60 i el 80%

Millorar la qualitat dels carrers
per la retirada de part o tots els 
contenidors

Fomentar la separació dels residus 
en origen i la corresponsabilització 
de la seva gestió

Per extensió, fomentar una millora 
de la recollida selectiva d’altres 
residus com els voluminosos

Evitar l’anonimat en el lliurament 
dels residus, fet que permet una 
fiscalitat personalitzada

Reduir el cost d’entrada de
residus a l’abocador (fracció resta)
i augmentar els ingressos
pel retorn dels reciclables



Les grans ciutats 
aposten per la recollida 
porta a porta per assolir 
millors resultats de 
recollida selectiva

El porta a porta no 
només és un model de 
municipis petits

SAN FRANCISCO ADELAIDA LJUBLJANA

SEÜL MILÀ BERLÍN
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El porta a 
porta al món
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La recollida 
porta a porta 
a Catalunya

primers municipis amb recollida porta a porta

Actualment ja n’hi ha més de 200

Entre els quals hi ha ciutats com Lleida i Berga, 
amb una important densitat de població i 
verticalitat.
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La recollida 
porta a porta 
a Catalunya
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Implantació 
del nou servei

FASE 1
inici de campanya

05/04/2021
inici del porta a porta

24/05/2021

inici de campanya

06/09/2021
inici del porta a porta

18/10/2021

FASE 2
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Implantació 
del nou servei.

ENVIAMENT DE 
CARTA I BUTLLETÍ
12.200

REUNIONS AMB 
PRESIDENTS/ES
555 
Adaptació del 47% de les propostes 
d’aportació originals

VISITES A LES 
ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES
931

ATENCIÓ TELEMÀTICA
750 TRUCADES
221 WHATSAPPS
270 MAILS

1 coordinadora 
general

1 coordinadora 
preimplantació 
domèstica

1 coordinador 
preimplantació 
comercial

5 tècnics/es 
ambientals

PREIMPLANTACIÓ A 
TOT L’ÀMBIT

ACCIONS EQUIP

Treball continuat 
amb escoles, el 
Consorci d’Educació, 
entitats, etc. 

COL·LECTIUS
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Implantació 
del nou servei.

REUNIONS VIRTUALS 
AMB BLOCS
281

VISITES A
ACTIVITATS
455

HABITATGES
INFORMATS
4.341

ATENCIÓ TELEMÀTICA
480 TRUCADES
107 WHATSAPPS
64 MAILS

IMPLANTACIÓ 
FASE 1

1 coordinadora 
general

1 coordinadora 
implantació 
domèstica

1 coordinador 
implantació 
comercial

1 tècnic de 
suport

21 educadors/es 
ambientals

ACCIONS EQUIP
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Resultats de
la campanya

HABITATGES

NORD

NORD - BÚSTIA

SUD

SUD  -  BÚSTIA

TOTAL

623

71

668

223

1.585

1.034

92

780

172

2.078

245

11

234

32

522

203

1

113

25

342

2.105

175

1.795

452

4.527

84,5%

81%

79,7%

85,1%

82,4%

Blocs (+5) Pl. Palmeres Espai Bota Blocs (-5) Total lliurat

KITS LLIURATS

82,4%

36%

47%

9%

Pl. Palmeres

Blocs
(-5)

8%

Espai
Bota

Blocs (+5)
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Resultats de
la campanya

ACTIVITATS

ASSIMILABLES SECTOR NORD

ASSIMILABLES SECTOR SUD

GRANS PRODUCTORS

TOTAL

128

287

41

456

87,7%

94,7%

93,2%

92,5%

146

303

44

493

Visites comercials Total activitats

LOTS LLIURATS

92,5%

28%

63%
Assimilables

SUD

9%
GP

Assimilables
NORD
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Inici servei
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Inici servei
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Inici servei





Presentació del Porta a Porta de Sant 
Andreu a la Comisió de millora de la 
neteja al barri de Sant Andreu

Primera reunió de la Comissió de 
seguiment del porta a porta com a tal

Reunió mensual de seguiment

Reunió mensual de seguiment

Reunió mensual de seguiment

Reunions específiques amb 
associacions de comerciants del barri

08
Comissió de 
seguiment del 
porta a porta

COMISSIÓ
SEGUIMENT DEL 
PORTA A PORTA A 
SANT ANDREU DE 
PALOMAR

REUNIONS AMB 
ASSOCIACIONS 
DE COMERCIANTS
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Aportacions 
veïnals al model

Canvis en el calendari comercial

Sistema d’aportació del paper i cartró opcional per 
cada comunitat

Incorporació d’un tècnic referent per a comerços

Definició de l’horari de l’espai bota

Ampliació del tèxtil sanitari a Plaça de les Palmeres

Transformació dels espais on hi havia els 
contenidors

Servei a domicili per persones grans o amb 
mobilitat reduïda

Contenidor de vidre a Plaça de les Palmeres

Possibilitat de sol·licitar bústies d’orgánica per 
blocs de més de 40 habitatges

Sistema d’aportació personalitzat per cada finca

Col·locació de cartells a les finques de la fase 2 per 
informar de la reubicació dels contenidors



DL DM DC DJ DV DS DG

+

Recollida de rebuig
Dilluns i dijous, en lloc 
de dimarts i dijous

Recollida d'envasos
S’afegeix el diumenge en 
lloc de tèxtil sanitari09

Aportacions 
veïnals al model



Servei d’aportació de paper i de cartró comunitari a 
demanda

09
Aportacions 
veïnals al model



Assignació d’un tècnic referent per als comerços 
del barri

09
Aportacions 
veïnals al model



Modificació de l’horari de l’oficina de l’Espai Josep 
Bota
De dilluns a dissabte de 9 a 14 h
i dimarts i dijous de 17 a 20 h

09
Aportacions 
veïnals al model



Ampliació de l’horari de servei del punt de tèxtil 
sanitari a la Plaça de les Palmeres
Dilluns, dimecres i divendres de 15 a 17h
Dimarts, dijous i dissabte de 12 a 13 h

09
Aportacions 
veïnals al model



Nous aparcaments de bici, motos, i zones de 
càrrega i descàrrega, etc.

09
Aportacions 
veïnals al model



Servei de recollida dels residus a domicili i contacte 
amb persones d’edat avançada per oferir el servei

09
Aportacions 
veïnals al model



Recol·locació del contenidor a la plaça a petició 
veïnal

09
Aportacions 
veïnals al model



Ampliació del servei de bústia d’orgànica als blocs 
de més de 40 habitatges

09
Aportacions 
veïnals al model



Adaptació del 47% de les propostes d’aportació 
originals per als blocs de més de 5 habitatges

09
Aportacions 
veïnals al model



Col·locació de cartells a les finques de la fase 2 
per informar de la reubicació dels contenidors
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Aportacions 
veïnals al model

MERIDIANA

JORBA, 42

JORBA, 40

JORBA, 3
JORBA

MERIDIANA, 390

MERIDIANA, 384

PORTA A PORTA SANT ANDREU DE PALOMAR

Mentrestant podeu seguir fent ús dels contenidors.
Consulteu les noves ubicacions al plànol.

Tots els contenidors

Envasos + Paper i cartró + Vidre

Resta + Orgànica
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El sistema 
de recollida 
amb 
identificació

IGUAL QUE L’AIGUA I 
LA LLUM, ELS RESIDUS 
TAMBÉ NECESSITEN 
UN COMPTADOR



PER QUÈ ÉS 
NECESSARI UN 
COMPTADOR 
DE RESIDUS?

QUINES 
FRACCIONS 
PORTEN 
IDENTIFICADOR?

L’únic ús que es fa de l’identificador 
és el comptatge de les aportacions.

Pel mateix que el comptador d’aigua 
o llum, evitar-ne el malbaratament. 
Sense comptador, el consum d’aigua 
i llum es dispararia, sense 
comptador de residus la fracció 
resta amb tot barrejat es dispara.

 
Resta i orgànica de forma permanent

Resta
Perquè és la fracció que volem 
minimitzar

Orgànica
Perquè és la fracció que més generem

Temporalment els reciclables, fins que 
s’estabilitzi el model. Permet fer accions 
informatives personalitzades

10
El sistema 
de recollida 
amb 
identificació



QUÈ NECESSITEM 
DE LA RECOLLIDA 
DE TÈXTIL 
SANITARI?

Garantir que l’aportació es pugui 
fer diàriament

Donar  la major cobertura 
territorial possible

Personalitzar solucions en cas de 
persones grans que viuen soles i/o 
amb mobilitat reduïda

11
El tèxtil 
sanitari
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El tèxtil 
sanitari

C/ Concepció Arenal
amb C/ Dublín

Plaça d'Orfila

Rbla. Fabra i Puig
amb C/ Gran de St. Andreu

C/ Rubén Darío
amb C/ Gran de St. Andreu

C/ Riera de Sant Andreu
amb Av. Meridiana

Plaça de les Palmeres

Rbla. Onze de Setembre
amb C/ Sta. Coloma

Plaça de Nadal

Plaça de Can Fabra

C/ Agustí i Milà
amb C/ Grau

8 h

9 h

10 h

11 h

12 h

15 h

16 h

17 h

18 h

19 h

19 h

18 h

15 h

16 h

17 h

12 h

8 h

10 h

11 h

9 h

8 h

9 h

10 h

11 h

12 h

15 h

16 h

17 h

18 h

19 h

19 h

18 h

15 h

16 h

17 h

12 h

8 h

10 h

11 h

9 h

8 h

9 h

10 h

11 h

12 h

15 h

16 h

17 h

18 h

19 h

19 h

18 h

15 h

16 h

17 h

12 h

8 h

10 h

11 h

9 h

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE
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Properes 
accions
Repesca i 
seguiment

EQUIP DE REPESCA
DEL 24/05 AL 19/06

GARANTIR QUE TOTHOM
TÉ EL MATERIAL PER PARTICIPAR 
(habitatges, equipaments i activitats)

DONAR SUPORT A LES TASQUES
INFORMATIVES, D’INSPECCIÓ I SEGUIMENT

EQUIP DE SEGUIMENT CONTINU
INICI: 24/05 

TASCA INTENSIVA DE DETECCIÓ I 
RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES OPERATIVES, 
D’APORTACIÓ I D’ÚS DEL SERVEI 
per garantir l’estabilitat del sistema en el 
menor temps possible i corregir totes les 
disfuncions
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Properes 
accions
Repesca i 
seguiment

Coordinació de
l’equip educatiu

1 tècnic coordinador
Jornada completa

Suport a l’oficina del 
porta a porta a l’espai 
Bota 
Atenció presencial i telemàtica per 
resoldre dubtes, entregar el 
material, fer altes, etc.

1 educadora
De dilluns a divendres de 10 a 18h 
(jornada completa)

Seguiment sobre el 
terreny
Detecció i resolució d’incidències, 
canvis de materials a comerços, 
informació, lliurament de material 
a domicili, etc.

1 educadora
de dilluns a divendres de 10 a 18h 
(jornada completa)

Punt itinerant
Atenció a peu de carrer per 
resoldre dubtes, entregar el 
material, etc. 

2 educadors
De dilluns a dissabte de 15 a 21 h 
(36 h/set)

TASQUES EQUIP

REPESCA
DEL 24/05 AL 19/06
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Properes 
accions
Repesca i 
seguiment

Coordinació de l’equip 
de seguiment

1 tècnica coordinadora
Jornada completa

Seguiment domèstic
Rondes de comprovació de bústies, 
de detecció d’incidències, d’àrees 
de contenidors a, actuacions de 
resolució, etc.

2 educadores
1 torn matí (9-15h) + 1 torn de 
tarda (15-21h)  de dilluns a 
dissabte (36 h/set)

Seguiment comercial
Visites als comerços, atenció 
telefònica, atenció a les 
demandes, resolució d’incidències, 
etc.

1 educador
3 matins (9 a 15h) i 3 tardes (15 a 21h) 
de dilluns a dissabte (36 h/set)

Atenció telemàtica i 
presencial. Espai Bota
Atenció presencial i telemàtica per 
resoldre dubtes, entregar el material, 
fer altes, etc.

1 educadora
De dilluns a dissabte de 9 a 14h i 
dimarts i dijous de 17 a 20h (36 h/set)

TASQUES EQUIP

SEGUIMENT CONTINU
INICI: 24/05 
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Recordatori
Visualitació 
d’incidències
i  bosses 
abandonades 

NO
RECOLLIT

RESIDUS TRETS AMB
BOSSA NO HOMOLOGADA

O SENSE CUBELL

Els residus que no es recullen el dia 
que pertoca no es poden reciclar

Si són residus orgànics, recorda 
que han d’anar sempre amb 
bossa compostable i cubell

!

Els residus que no es recullen el dia 
que pertoca no es poden reciclar

!
NO

RECOLLIT
RESIDUS

BARREJATS
O TRETS EL

DIA EQUIVOCAT
segons el calendari

del porta a porta

EQUIP DE SERVEI
IDENTIFICACIÓ NOCTURNA
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Recordatori 
Visualitació 
d’incidències
i  bosses 
abandonades 

EQUIP D’INSPECCIÓ
IDENTIFICACIÓ DIÜRNA

NO EMBRUTIS
SANT ANDREU

Els residus que no es recullen el dia 
que pertoca no es poden reciclar

CAL DEIXAR ELS RESIDUS 
BEN SEPARATS DAVANT 
DEL PORTAL SEGUINT EL 

CALENDARI I L'HORARI 
ESTABLERTS

Els residus que no es recullen el dia 
que pertoca no es poden reciclar

!
L’ORGÀNICA 

S’HA DE 
TREURE DINS 

EL CUBELL

NO
RECOLLIT

RESIDUS TRETS AMB
BOSSA NO HOMOLOGADA

O SENSE CUBELL

Els residus que no es recullen el dia 
que pertoca no es poden reciclar

Si són residus orgànics, recorda 
que han d’anar sempre amb 
bossa compostable i cubell

!
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Recordatori 
Servei de 
repassos

SERVEI DE RECOLLIDA DE 
RESIDUS MAL APORTATS
DE 7 A 14H

De dilluns a diumenge
Recollida de residus mal aportats 
4 dies a la setmana per sector

≥ Recollida de totes les bosses 
identificades amb adhesius

≥ Rentat a pressió de la zona

SECTOR
NORD

SECTOR
SUD
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Web App
Accés a:
barcelona.cat 
/recollida-porta-a-porta

Accés al 
perfil 
d’habitatge
o comerç
Accés a les dades 
dels habitatges o 
establiments 
vinculats al perfil

Vinculació de nous 
habitatges o 
comerços

Personalització del 
nom i l’avatar de 
l’habitatge o 
establiment

Edició de les dades 
de perfil

Tancament de la 
sessió

Avisos 
importants 
del dia a dia

Accés directe 
al menú 
principal
Tota la informació 
sobre el model de 
recollida de residus 
del barri

Calendari del
porta a porta

Contacte amb 
l’oficina d’atenció 
del porta a porta

Informació sobre els 
punts verds del barri

Accés a les dades de 
participació del teu 
habitatge/comerç al 
porta a porta

Identificació del 
tèxtil i l’emergència
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Web App
Identificació
del tèxtil i emergència

Consulta de la participació



15
Primers 
resultats

PARTICIPACIÓ

73%
RECOLLIDA SELECTIVA

65%
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