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RECOLLIDA SELECTIVA MÒBIL – 
Resultats del procés de participació
Gener 2022
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1. Punt informatiu itinerant 19 al 29 de gener

2. Sessions participatives 25, 27 i 29 de gener

3. Formulari individual a l’espai participatiu 
www.decidimmataro.cat

http://www.decidimmataro.cat/
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19-29 gener

789 persones 
informades

PUNT INFORMATIU ITINERANT
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TALLERS PARTICIPATIUS 25,27 I 29/01

1. Reflexió individual entorn:

• Quines dificultats penseu que podeu tenir 
per seguir el nou model?

• Què us facilitaria l’adaptació al nou model?

2. Compartició i debat de les reflexions individuals

3. Valoració tècnica de les aportacions

4. Debat entorn el calendari plantejat i proposta 
d’alternatives

5. Valoració tècnica de les alternatives



5

Dades de les sessions

25 gener 27 gener 29 gener

Assistència 4 6 5

Lloc Sala d’actes de Can Palauet

Horari previst 19:00-20:30h 11:00-12:30h

Durada 90 minuts
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Resultats de les sessions 

Dificultats Facilitadors
Persones grans amb incapacitat per baixar la brossa 
en els horaris fixats si no hi ha una tercera persona o 
cuidadora que els ajudi. A les 20h normalment ja no 
tenen a ningú. Qui no tingui xarxa de suport no hi 
podrà participar.

• Canviar hàbits que ja tenen molt marcats i 
adaptar-se al nou horari. 

• Informar als cuidadors.

Persones grans que només surten al matí, encara que 
tinguin mobilitat els horaris no estaran adaptats a ells

• Canvis en els horaris previstos.

Mida dels forats dels contenidors és petita per 
determinades fraccions o moments particulars (per 
exemple, la poda dels arbres, especialment 
important als carrers Lepanto o Gravina).

• Servei personalitzat i/o concertat per aquest tipus 
de fraccions o a l'estil de la recollida d'avets per 
Nadal.

Manca d'informació sobre aquest nou model (sobre 
com serà, com s'utilitza, com demanar ajuda si tenen 
problemes, etc.)

• Nois i noies que informin i ajudin els primers dies 
d'implantació del model; imants per nevera amb 
l'horari de recollida, actes a sessions 
informatives… (accions ja previstes)

Pèrdua de determinades places d'aparcament molt 
utilitzades actualment. 

• En global es guanyen metres lineals d'aparcament, 
però implica una readaptació i un canvi d'hàbits.

A zones molt viscudes com la Riera o l'Ajuntament, 
serà complicat, sobretot a l'estiu, posar certs 
contenidors perquè hi ha molta gent, taules a les 
terrasses, concurrència…

• Les ubicacions dels contenidors s’haurien de 
planificar en funció dels diferents usos de l’espai 
públic (terrasses de bars, festes al carrer, etc.). En 
moments determinats caldria adaptar-los.

A la zona de la Pça de Cuba hi haurà problemes de 
convivència amb les paradetes del mercat

• Tenir-ho en compte i informar molt bé
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Resultats de les sessions 

• Dificultats • Facilitadors
• Que l’incivisme d’algunes persones (que llençaran 

la brossa al primer lloc que trobin) acabi creant 
escola entre el conjunt de la ciutadania. 

• Instal·lar càmeres de seguretat al municipi.
• Sensibilitzar a la ciutadania sobre la importància i 

les conseqüències del nou model, actuar en 
conjunt.

• Dificultat de mobilitat al posar i treure les àrees • L’horari de matí s’hauria d’ampliar, al menys a les 
9:00h, facilita a la gent gran i s’evita l’hora clau del 
matí amb les escoles i la càrrega i descàrrega



8

Altres aportacions 
S'haurien de treure les caixes de formigó dels contenidors soterrats i reomplir aquests espais acuradament 
per poder plantar-hi arbres quan s’escaigui. Tenir en compte la ubicació d'aquests contenidors per realitzar 
les accions en moments que interfereixin el mínim possible amb l'ús quotidià de l'espai públic. 

Que els camions que transportin els contenidors mòbils siguin elèctrics està molt bé perquè redueix el 
soroll i suma en l'eix sostenibilitat. 

A la deixalleria és una limitació posar un màxim per aportació als particulars, ja que minva l’eficiència del 
viatge.

Es qüestiona si els contenidors de roba es quedaran. 

Resultats de les sessions 
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Resultats de les sessions 

Els participants consideren correcte la proposta presentada un cop es constata que cada dia 
es pot deixar tèxtil sanitari. No es proposen modificacions.
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Resultats de les sessions 

● 30 Novembre 2021: Presentació a CT
● Gener 2022: 

 Punt informatiu al carrer. A partir del dia 19 de gener.
 Xerrades informatives obertes 25, 27 i 29 de gener
 Formulari “Decidim Mataró”. A partir del dia 19 de gener.

● Febrer 2022: 
 Bustiada manual cartes
 Xerrades informatives «exprés» amb entrega de material (de dilluns 

a dissabte, setmana del 21 de febrer)
 Xerrades On-line (1 i 3 de març)
 Punt informatiu fix amb entrega de material (de dilluns a dissabte, 2 

setmanes a partir del 28 de febrer)
● 13-14 de març: Festa de retirada de contenidors i inici del servei
● Fins finals de març: 

 Punt informatiu fix  (2 setmanes)
 Informadors a les àrees (2h/matí +2h/vespre durant 6 dies)

Etapa de 
participació

Etapa de 
comunicació

Els participants esmenten que l’etapa de participació no ha arribat gaire i que els mitjans 
«online» dificulten l’accés per part de la gent més gran.

La campanya de comunicació els hi sembla correcta, però cal garantir una atenció més 
personalitzada a la gent gran.
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FORMULARI DECIDIM

40 aportacions, 27 correctament omplertes.

1. Horari

Les àrees es col·locaran a les 20:00h del vespre i es treuran a les 8:00h del matí següent.

Valora de 0 a 10 l'horari proposat, on 0 és que l'horari no et sembla gens adequat i 10 és que l'horari és perfectament adequat

Promig 5,05 Min 0, Màx 10

Aquest horari  obliga a la gent a sortir de casa una mica tard del vespre. Heu pensat amb  la gent gran o alltres que per diversos motius no puguin 
desplaçar-se?  Tot i que l’horari es extens, no crec que hi haga gaire gent que vagi a llençar la brossa a les 4 de la marinada !
Penso que podrieu ampliar el marge d’horari  per ex. a partir de les 16-17h.

I si treballo en aquest horari..?

Ampliar fins les 9 del matí

Hi ha gent que treballa per la nit. No tots fem horari de 9 a 5!
D'altra banda, a les 20 hores (sobretot a l'hivern i la gent gran) molts ja estem fent el sopar i no ens vestirem  per recórrer mig Mataró per llençar les escombraries. 



12

FORMULARI DECIDIM

2. Calendari

Cada dia hi haurà una composició diferent de contenidors a les àrees, amb la següent previsió de disposició:

Orgànica i envasos: cada dia.
Paper i cartró: 4 cops per setmana en dies alterns.
La fracció resta: 2 cops per setmana.
Vidre: 1 cop per setmana.
El dies que no es reculli fracció resta hi haurà un contenidor perquè el veïnat dipositi els tèxtils sanitaris més molestos

Valora de 0 a 10 el calendari proposat, on 0 és que el calendari no et sembla gens adequat i 10 és que el calendari és perfectament adequat.

Promig 5,28 Min 0, Màx 10

He d acumular brossa a casa?

Resta nomès dos dies a la setmana.

No vull haver de portar una agenda per les coses de la casa. Horaris per llençar les escombraries , horaris per posar la rentadora etc...

Em sembla poquíssim 2 cops per setmana resta

Més presència diària de tots els contenidors 

Es pagarà menys que la resta de Mataró que té totes les opcions cada dia?
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3. Model de recollida

Les principals novetats del model són l’horari en que els contenidors estaran disponibles, el calendari per fraccions i la identificació dels usuaris i 
usuàries a l’hora de dipositar els seus residus.

Valora de 0 a 10 el nou model de recollida, on 0 és que no t'agrada gens el nou model de recollida i 10 és que t'agrada molt el nou model de 
recollida.

Promig 4,21 Min 0 Màx 10

Molt incòmode

Identificació dels usuaris i usuàries? que li importa a l'ajuntament quan i a quina hora llenço la brossa.

Com ja he indicat principalment per l'horari i tambe falta saber quins seran aquests 10 punts de  recollida, perquè només faltaria haver de fer una excursio, per 
llençar la brossa

Els veïns del carrer Hospital  haurem de recórrer mig Mataró per llençar les escombraries. 
Heu apujat el preu del rebut de les escombraries i a canvi hem de treballar per vosaltres. Marcar uns horaris fa que haurem d'estar pendents de les 
escombraries i molts no fem horari d'oficina.

No veig perque m'han d'obligar a identificar-me

La mobilitat ens limita

No m’agrada l’horari i el control. Sembla que els usuaris en sortim perjudícats tot i que trobo positiu el fet que s’ha de regular la recollida selectiva.



14

4. Vies o canals de comunicació amb el servei

Amb aquests nous models és molt important que les comunicacions d’incidències als contenidors, pèrdues de clauers, dubtes, etc. es resolguin 
de la forma més àgil possible. Per quines vies preferiu ser informats o atesos? 

(pregunta multiopció)

41%  correu electrònic
41%  App
7% web municipal
2% altres –> telèfon o whatsapp

5. Altres comentaris o suggeriments

Granollers ho tenen per la tarda

Valorar i tenir en compte els comentaris abans d'implantar el servei

Ens trobarem els carrers plens d'escombraries perquè la gent no respectarà els horaris i perquè els clauers es perdran. Ja hi ha gent que per no caminar 
deixa les bosses d'escombraries a les papereres i amb aquest mètode fomentareu encara més aquestes accions incíviques. 

Poder retirar els contenidors una hora més tard, i els vehicles  que els retirin treguin  l'avis sonor de la marxa enrere  ja que pels veïns que tenim a sota els 
contenidors  es un autèntic  suplici anar sentint aquest avís sonor  de 15 a 30 vegades  per cotxe. I a més si treballem de nits  el problema s'intensifica. 
Gràcies 

Ampliar SOBRETOT quantitat de dies de cada rebuig.

És una vergonya que ens apliquin aquest model sense informar-nos d'on haurem d'anar a tirar la brossa, i cobrant el mateix impost que en altres barris 
que tindran contenidors per tot arreu. Crec que la gent reciclara menys amb tal de poder tirar la brossa, posaran vidre i paper a l'organic per no haver de 
tenir la brossa a casa durant dies i dies.

Els horaris els veig bé però la mobilitat dels contenidors no

Especificar en quins punts específics dels carrers assenyalats del mapa estaran ubicats els contenidors mòbils (no està gens clar). 
Suggereixo evitar col·locar-los davant del portal dels edificis del veïnat. 
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• Horari de les àrees mòbils:
• Ampliem l’horari inicialment previst 20:00 a 9:00h. Tenint en compte l’estona necessària per posar i 

treure les àrees, hi haurà l’opció de deixar els residus a partir de les 18:30h aproximadament i fins les 
10:30h del matí següent.

• Fracció vegetal de jardins:
• Es determina que el nou sistema pot no resoldre (per volum) la necessitat de dipositar restes de fracció 

vegetal de mida petita. Es resol que s’oferirà el servei en bujol personalitzat i de forma integrada amb el 
PaP comercial.

• Dubtes sobre com afecta el nou sistema a la deixalleria mòbil o els  contenidors de roba:
• S’incorpora en el material de comunicació un llistat del funcionament dels serveis addicionals a la 

selectiva mòbil.

• Dubtes sobre la campanya de comunicació:
• S’amplia el servei d’atenció telefònica i personalitzada per facilitar la inscripció a les reunions a la 

ciutadania.

• Freqüència fracció Resta:
• No es modifica la freqüència prevista, ja que és suficient si es fa una bona separació, com s’ha 

demostrat a altres experiències que tenen freqüències inclús inferiors. No obstant, caldrà remarcar que 
el tèxtil sanitari es pot dipositar diàriament a les àrees mòbils.

• Identificació de l’usuari:
• La identificació dels usuaris servirà en un futur per implementar taxes més justes relacionades amb la 

generació i la recollida selectiva, tal i com es fa en altres serveis com el subministrament d’aigua, 
electricitat, gas… A més, també serà una obligació de la nova llei de residus de Catalunya, per tant ja 
ens estem avançant a la mateixa i els nous serveis innovadors inlcouen en tots els casos la identificació.

CONCLUSIONS 
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Recollida Selectiva Mòbil - 
Campanya



Calendari accions de 
Comunicació
Recollida Selectiva Mòbil 

Fase 1 participació

19-24/01
Punts informatius Xerrades

25-27-29/01

Decidimmataro.cat

04/02

O
N

 L
in

e
O

FF
 L

in
e

19/01

Reportatge
Batega 21/01

Xarxes socials

Fase 2 comunicació massiva

Roda de premsa

7-9 / 03

Festa familiar
“adéu contenidors”

12 / 03

Fase 3 comunicació continuïtat

14/3 
Inici RSM

Cartes 
3 models
09/02 14-19/03

InformadorsReunions exprés

21 al 26/02

Xarxes socials
(orgànic i pagament) Videoclip

Cartell
Contenidors

16/02

mataroneta.cat mataroneta.cat

Xerrades
On line

01/03 – 03/03

28/02

Punt informatiu fix
25/03

Cartell
edificis
7 / 03
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Moltes gràcies
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