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NOU SERVEI DE RECOLLIDA PORTA A PORTA A LES 
URBANITZACIONS
Retorn 
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EL NOU SERVEI PORTA A PORTA A LES URBANITZACIONS
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REPARTIMENT MATERIAL

REPARTIMENT-
HABITATGES 
AMB MATERIAL

CAN 
SERRA-

VILARDELL-
SURERES

VALLVERIC CAN 
QUIRZE

CORNISA-
CAN 

MARQUÈS

FORNENCA TOTAL

Habitatges 349 183 179 329 38 1.078

No habitatge real 
– bustiada 1

2 45 27 37 0 111

TOTAL 347 138 152 292 38 967

Repartits 
04/11/2022

251 115 136 230 33 765

% 72,33% 83,33% 89,47% 78,77% 86,84% 79,11%
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PARTICIPACIÓ

Can 
Marquès

Can 
Quirze

Can Serra La 
Cornisa

La 
Fornenca

Les 
Sureres

Vilardell Vallveric TOTAL

64,86% 83,66% 59,26% 75,10% 75,68% 62,21% 72,41% 70,29% 71,04%
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PES RECOLLIT

Dades del 31/10 al 22/11 Resta Envasos Paper-
Cartró

Vidre Orgànica Fracció 
vegetal

Repassos

TOTAL 4.660 3.400 3.600 2.600 10.420 1.950 2.500

TOTAL RECOLLIT (Kg) 29.130

TOTAL RECOLLIDA SELECTIVA (%) 75,42%
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PRINCIPALS INCIDÈNCIES

 Errors de dia (nocturn/diürn)

 Errors de bossa o cubell

 Bosses i voluminosos abandonats a algunes de les 
àrees (La Cornisa, Can Bruguera, Sureres)

 Accessibilitat vehicles recollida – ajustaments de 
ruta

 Senglars
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PRINCIPALS INCIDÈNCIES
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RESUM INCIDÈNCIES (28/10/2022 a 30/11/2022)

• Els cubells o bujols trencats han estat a causa dels senglars o del vent.

• Els residus no recollits han estat a causa, principalment, de confusió de les persones usuàries en els 
dies o horaris de recollida de cada fracció

• Els cubells o bujols sol·licitats, s’han facilitat en la majoria dels casos, a excepció d’aquells en que s’ha 
constatat que ja es disposava de tot el material o de que es demanava un material que no corresponia 
(per exemple, bujols grans per a famílies no nombroses)

URBANITZACIÓ Cubell o bujol 
desaparegut

Cubell o bujol 
trencat

Residu no 
recollit

Sol·licitud de 
cubells o bujols

TOTAL

Can Marquès 2 2 4

Can Quirze 3 4 14 21

Can Vilardell 1 1 1 1 4

La Cornissa 9 6 11 26

La Fornenca 1 1

Les Sureres 3 3 6

Vallveric 1 2 1 4

Can Serra 1 1 2

TOTAL 14 2 19 33 68
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La fase intensiva de seguiment i retorn del nou model de Recollida 
Selectiva Porta a Porta a les urbanitzacions s’ha dut a terme a través 
del contacte directe amb els veïns durant les primeres setmanes de 
recollida i s’ha tancat amb una sessió de retorn i debat de millora.

La participació global en aquesta fase de seguiment ha estat de 15 
persones participants a la sessió de retorn, principalment representants 
de les associacions de veïns i veïnes amb que s’ha mantingut en 
general un contacte estret.

DEBAT DE MILLORA
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L’ordre del dia de la sessió de retorn i debat de 
millora ha estat la següent:

1. Presentació dels temes que, després 
d’analitzar les incidències, es considera que 
encara es poden millorar, entre tots i totes.

2. Validació dels temes i inclusió, si s’escau, 
d’altres que es considera també importants 
a millorar.

3. Reflexió i debat entorn estratègies de 
millora dels temes plantejats.

DEBAT DE MILLORA
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INCIDÈNCIES POSSIBLES MILLORES

• No es constaten incidències durant la sessió en relació 
a errors en horaris i dies, sembla que els errors de les 
primeres setmanes ja estan aclarits

• Sí que es recull, tanmateix, cert desconeixement entorn 
els materials que corresponen a cada fracció

• En relació als horaris, es valora molt positivament 
l’horari corresponent a Vallveric

• Mantenir la comunicació entorn els horaris i dies

• Facilitar més material informatiu (imans per les neveres) 
per a les persones que no en tinguin, doncs es 
considera que és molt útil

• Facilitar també més informació sobre els materials que 
corresponen a cada fracció a través d’altres mitjans

VALORACIÓ APORTACIONS

• Es pot consultar informació sobre quins materials 
corresponen a cada fracció al web de l’Agència de 
Residus de Catalunya: https://www.residuonvas.cat/ca 

• Es planteja fer en el futur recordatoris sobre com fer bé 
la separació i resoldre dubtes. El repartiment de bosses 
pot ser un bon moment per fer-ho.

1. Errors de les persones usuàries entorn els dies, horaris i fraccions

DEBAT DE MILLORA

https://www.residuonvas.cat/ca
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INCIDÈNCIES POSSIBLES MILLORES

• És un problema que té poca incidència

• Es constata que el fet de fer repassos ha servit per desmotivar 
l’abandonament de bosses i voluminosos a les antigues àrees de 
contenidors

• D’altra banda, algunes d’aquestes àrees també han passat a ser zones 
d’aparcament de cotxes, fet que també ha dificultat l’abandonament de 
bosses i voluminosos a les mateixes

• L’única zona on sembla que es manté la incidència ha estat a la Fornenca.

• No obstant, es planteja el dubte de si aquesta incidència augmentarà quan ja 
no es facin els repassos

• D’altra banda, es comenta la problemàtica existent entorn la brossa 
abandonada a la riera de Can Soler, punt recorrent.

• Per tal de poder col·laborar per 
evitar que s'abandonin bosses i 
voluminosos a les àrees, es podria 
facilitar un canal per donar avisos 
quan se’n vegin.

VALORACIÓ APORTACIONS

• Ja està disponible a l’App un apartat per donar aquest 
tipus d’avisos: MataroNeta Connecta.

• Es recorda que els repassos diaris es continuaran 
realitzant només durant dos mesos més. Posteriorment 
seran setmanals.

• ...

2. Bosses i voluminosos abandonats en algunes àrees

DEBAT DE MILLORA
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2. Bosses i voluminosos abandonats en algunes àrees

DEBAT DE MILLORA
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INCIDÈNCIES POSSIBLES MILLORES

• Aquesta incidència tampoc no es considera un 
problema generalitzat, sinó concentrat en alguns punts 
molt concrets.

• No obstant, es constata que ha augmentat el nombre 
de senglars i que això pot suposar que la problemàtica 
pugui augmentar en un futur

• Que els cubells tanquin bé, doncs alguns no ho fan

• Penjar els cubells a la façana de les cases per a que no 
hi arribin

• Canvis d’horari en la disposició de cubells tenint en 
compte que la recollida és diürna pot evitar problemes

VALORACIÓ APORTACIONS

• S’ha constatat que alguna remesa de cubells no 
tancaven bé. Per aquest motiu, es recomana confirmar 
que els cubells disponibles tanquen bé i, en cas 
contrari, notificar-ho per tal que es puguin canviar.

• Hi ha disponibles uns ganxos per penjar a la façana 
que impedeixen que els senglars puguin despenjar les 
bosses i accedir-hi.

• Cal comunicar al servei les incidències per poder 
escollir l’opció més adequada.

3. Senglars

DEBAT DE MILLORA
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INCIDÈNCIES POSSIBLES MILLORES

• Cubells de poda no sempre suficient per la quantitat que se’n fa.

• En relació a les bosses per les escombraries:

o Algunes de les bosses compostables són molt toves i es 
trenquen amb el pes de la brossa orgànica.

o Hi ha bosses grises que també es trenquen.

• En ocasions, es posen dos bosses als cubells i només se’n 
recull una.

• S’han trobat vidres trencats dins el cubell de vidre.

• La població pensa que la Deixalleria té un cost i per això no la 
utilitza.

• En el cas que els cubells de poda no siguin 
suficients, oferir informació de com es pot 
deixar la que no hi entra per a que la recullin.

• Garantir que les bosses són de bona qualitat

• Informar més sobre els serveis i la gratuïtat de 
la Deixalleria, per evitar que es llenci en 
abocadors il·legals o en altres zones de la 
ciutat.

VALORACIÓ APORTACIONS

• La poda petita, si es deixa tallada i en feixos, també 
serà recollida pel personal. S’oferirà informació al 
respecte.

• Quan es genera més que el permès es pot repartir 
entre setmanes o anar a la deixalleria.

• Quan es detectin bosses que es trenquen, es pot 
informar directament a l’Ajuntament per tal de poder-ho 
reclamar i facilitar-ne de noves.

Es farà incidència en que les persones operàries revisin 
bé el contingut dels cubells.

S’oferirà més informació en relació a la Deixalleria per tal 
de motivar i facilitar el seu ús.

4. Altres aportacions recollides

DEBAT DE MILLORA
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Les persones participants a la sessió afirmen que el nou model ha estat fàcil 
d’aplicar i d’assumir, tot i que, en un principi, no es tenia aquesta percepció.

D’altra banda, es valora de forma molt positiva com aquest nou model ha ajudat a:

• Fer més i millor la recollida selectiva a les urbanitzacions.

• Millorar la imatge de neteja de les urbanitzacions, doncs ha reduït 
dràsticament l’abandonament de bosses i voluminosos que hi havia abans 
al costat dels contenidors.

5. Valoracions generals

DEBAT DE MILLORA



17

DEBAT DE MILLORA
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Moltes gràcies
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