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Habitatges amb informació. Participació

AMB CLAUER...

75% a l’anella 1
33% dels habitatges de 
l’anella 2 s’hi han afegit

PARTICIPEN...
Aproximadament un 80% dels habitatges que tenen 
clauer l’utilitzen.
1.782 usuaris particulars (aprox)
174 usuaris activitats econòmiques “assimilables”

SEGUIMENT

60% DE LA POBLACIÓ 
OBJECTIU
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DADES DE SEGUIMENT

Dades aproximades en alguns casos (reutilitzables, repartiment de tèxtil sanitari, abandonaments)

Quantitat d’oberturtes i kg
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Recollida Selectiva Bruta del 82% (incloent abandonaments)

DADES DE SEGUIMENT
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Principals incidències

Principals incidències Solució

Aparcament de cotxes en horari de 
la Mòbil en zones DUM

Avís grua, recorregut fixat

Accessibilitat per alçada de les 
boques

Allargament del període 
d’informadors

Noves manetes

Actes culturals que dificulten el pas 
dels vehicles

Canvis en horaris i ubicacions 
alternatives

Saturació d’alguns dels contenidors 
d’orgànica i envasos

Seguiment exhaustiu diari
En estudi diverses opcions 

optimització

Abandonament de bosses Obertura de bosses, cartes, 
sancions, punt informatiu

DADES DE SEGUIMENT
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 Canvi 
ubicació

DADES DE SEGUIMENT
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DINÀMIQUES TALLERS

La fase de seguiment i retorn del nou model de Recollida Selectiva Mòbil 
al centre s’ha dut a terme a través de les següents accions participatives:

1. Sessió de retorn i debat de millora

2. Activitats participatives als quatre punts més utilitzats de 
recollida mòbil 

La participació global en aquesta fase de seguiment ha estat de dues 
persones participants a la sessió de retorn i d’aproximadament 30 
persones que han participat a les activitats en els punts de recollida 
mòbil.
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1. Presentació de les dades de seguiment del nou model

2. Debat entorn incidències, millores i beneficis del nou model

DINÀMIQUES

Sessió de retorn i debat de millora

1. Informació entorn dades de seguiment del nou model

2. Recollida d’aportacions entorn:

• Problemes i incidències que les persones usuàries han 
tingut

• Millores que proposen

• Beneficis que perceben en el nou model

Activitats participatives als punts de recollida mòbil
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RESULTATS DE LA PARTICIPACIÓ

PROBLEMES INCIDÈNCIES FONT

• Les manetes i les portes no s’aguanten ni 
queden fixes i és incòmode, sobretot 
mentre les bosses estan a terra o quan 
s’han de classificar diverses escombraries.

Debat i punt 
mòbil

• És molt complicat arribar a les boques, 
sobretot per la gent gran i les persones amb 
mobilitat reduïda.

Debat i punt 
mòbil

• Obliga a aixecar molt el braç per llençar la 
brossa.

Debat

• L’alçada de les boques molt alta. Debat

• Boques petites. Punt mòbil

• No s'hi poden llençar bosses grans i gruixudes. Punt mòbil

• De vegades les tapes queden obertes. Debat

TEMA 1: ACCESSIBILITAT DELS CONTENIDORS
MILLORES FONT

• Posar pedals per obrir les portes. Debat i  punt 
mòbil

• Les manetes s’haurien d’aguantar soles Punt mòbil

• Sistema per recolzar o penjar les bosses a 
nivell de les boques.

Punt mòbil

• Fer que les tapes quedin obertes mentre 
s’està llençant la brossa.

Debat

VALORACIÓ APORTACIONS

• S’ha treballat durant la campanya per detectar dificultats 
específiques de possibles usuaris, oferint alternatives 
adequades a cada cas.

• Les manetes i boques tècnicament no queden fixes per 
assegurar que després de l’ús queda la boca tancada per a la 
correcta identificació del següent usuari.

• Tècnicament no es poden posar pedals, ja que els contenidors 
estan dins dels remolcs.

• S’estan instal·lant sistemes per recolzar i penjar les bosses per 
facilitar la disposició dels residus quan es manté la tapa oberta 
(ja s’ha provat a l’àrea de la Pça de les Tereses).

• També s’estan estudiant altres millores com:

● Canvi de les manetes actuals  per altres sistemes més 
robustos.

● Canvis de la tipologia de contenidors.

Nota: les aportacions en negreta representen aquelles que han estat aportades per més d’una persona.
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RESULTATS DE LA PARTICIPACIÓ

PROBLEMES INCIDÈNCIES FONT

• Horari i freqüència de recollida molt limitats. Debat i punt 
mòbil

• L'horari no quadra amb l'horari laboral de 
moltes persones.

Punt mòbil

• La freqüència de la recollida de la brossa 
“resta” és insuficient.

Punt mòbil

• Diumenge i dilluns es recull el paper/cartró, 
s’hauria d’alternar més.

Punt mòbil

• La freqüència de recollida del vidre és poca, 
sobretot per qui no té espai a casa per 
guardar-lo tants dies.

Debat i punt 
mòbil

• Horaris confusos. El camió no arriba sempre a la 
mateixa hora.

Punt mòbil

TEMA 2: HORARI I FREQÜÈNCIA DE RECOLLIDA
MILLORES FONT

• Recollir el vidre un dia més, 
preferiblement dilluns ja que el cap de 
setmana s’acumula més vidre a casa.

Punt mòbil

• Començar la recollida més aviat i acabar-la 
més tard.

Punt mòbil

• L’horari limita molt però és una qüestió 
d’adaptació i costum de tots ciutadans.

Debat

VALORACIÓ APORTACIONS

• L’horari s’ha consensuat durant l’etapa de participació, amb l’objectiu d’assolir un balanç entre les hores de presència al carrer i la 
facilitació de la disposició de residus per part de les persones usuàries.

• La freqüència de les diferents fraccions està pensada per potenciar la recollida selectiva i reduir les “oportunitats” de llençar-ho tot 
barrejat, incloent la diferenciació entre “resta” i el “tèxtil sanitari” per tal de facilitar que bolquers, productes d’higiene femenina, etc. es 
puguin dipositar igualment cada dia.

• El paper i cartró ocupa molt volum, per això es recull 4 dies a la setmana.

• Respecte al vidre, la freqüència és similar a la de la majoria de recollides amb calendari, principalment porta a porta. Amb un dia a la 
setmana, en principi, n’hi hauria d’haver prou ja que és de les fraccions que menys generem en volum.

Nota: les aportacions en negreta representen aquelles que han estat aportades per més d’una persona.
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RESULTATS DE LA PARTICIPACIÓ

PROBLEMES INCIDÈNCIES FONT

• Dubtes amb el contenidor de “reutilitzables”. 
No saben què hi va i ho acaben llençant tot 
a qualsevol contenidor de rebuig. 

Debat

• Dubtes d’on llençar la brossa del jardí. Debat

• A la deixalleria no s’hi pot portar de tot i si 
no es pot deixar, t’ho has de tornar a 
emportar a casa.

Debat

• Dubtes d’on llençar les càpsules de cafè. Punt mòbil

TEMA 3: CLASSIFICACIÓ DE LA BROSSA I DEIXALLERIA
MILLORES FONT

• La deixalleria hauria de ser més flexible i 
quedar-se coses que ara no es queden.

Debat

• Incrementar el servei de la deixalleria mòbil. Punt mòbil

VALORACIÓ APORTACIONS

• S’està estudiant reforçar el servei de deixalleria mòbil, tant pel que fa a la informació (per evitar que s’hi portin residus que després no 
seran acceptats) com pel que fa a l’ampliació d’aquest servei a la ciutat.

• Les restes de jardí es recullen porta a porta en bujol individual que es pot anar a buscar al punt informatiu del servei al Centre.

• Les càpsules de cafè es poden portar a les deixalleries i aviat a més punts ja que els productors de càpsules s’han posat d’acord per 
ampliar la xarxa de punts de recollida.
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RESULTATS DE LA PARTICIPACIÓ

PROBLEMES INCIDÈNCIES FONT

• Es percep que als barris amb més densitat 
aquest nou sistema no funcionarà.

Punt mòbil

• Per la gent que ja recicla no s’entén la 
restricció que suposa el nou model . Es 
considera discriminant respecte a les altres 
zones que no tenen limitacions.

Debat

• Pregunten per quin motiu no poden haver-hi 
contenidors a tot arreu.

Debat

• S’ha vist gent que van a llençar la brossa 
fora del centre, on hi ha contenidors fixes.

Debat

• Alguns comerços tenen la brossa tot el dia 
al carrer.

Debat

TEMA 4: ALTRES TEMES
MILLORES FONT

• Quan hi hagi actes culturals, s’hauria de fer 
una programació i avisar els canvis 
d’ubicació dels contenidors.

Debat

VALORACIÓ APORTACIONS

• Durant el contracte actual s’implantaran diferents models de 
recollida en diverses zones pioneres de la ciutat per tal 
d’avaluar la seva eficiència, facilitat l’adaptació a diferents 
contextos socioeconòmics i urbanístics, comparant tecnologies, 
etc. Es tracta de buscar aquells sistemes que millor s’adapten a 
cada realitat.

• S’ha demostrat que la individualització, és a dir, que els residus 
no siguin anònims, és un factor clau per al canvi d’hàbits. 
Encara que molta gent ja separa els seus residus, Mataró porta 
molts anys estancat al 35% de recollida selectiva. Amb els nous 
models esperem arribar al 65% a nivell de ciutat.

• Ja s’està treballant amb els diferents departaments que 
organitzen actes que ocupen la via pública per tal de coordinar 
el correcte desenvolupament d’aquests actes amb el servei de 
recollida. 

• Es potenciarà la millora de la comunicació dels possibles canvis 
d’ubicacions o horaris, ja sigui mitjançant la nova app o cartells 
específics.
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RESULTATS DE LA PARTICIPACIÓ

BENEFICIS DEL NOU MODEL FONT

• Els carrers estan més nets. Debat i punt mòbil

• Ha fet que la gent sigui més conscient de la importància de reciclar. Punt mòbil

• Obliga més a reciclar. Punt mòbil

• Fa menys pudor. Punt mòbil

• Ningú pot remenar la brossa ja que els contenidors són tancats. Punt mòbil

• Estèticament els carrers fan més goig ja que no hi ha els contenidors tot el dia al carrer. Punt mòbil

• No tenen la percepció de que hi hagi bosses abandonades als carrers. Debat

Nota: les aportacions en negreta representen aquelles que han estat aportades per més d’una persona.
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Moltes gràcies
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