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CONTEXT - OBJECTIUS DEL NOU MODEL

AVANÇAR-NOS ALS NOUS FUTURS

IMPULSAR UN SISTEMA MÉS JUST

DONAR SUPORT AL COMERÇ I LA RESTAURACIÓ

FER MÉS CÒMODA LA RECOLLIDA SELECTIVA

OBJECTIU:

80% 
RECOLLIDA 
SELECTIVA

60% 
PARTICIPACIÓ
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CONTEXT – PROCÉS DE SEGUIMENT

Creació 
Comissió 

Seguiment

Personal 
tècnic 

municipal

Comerç
Restauració

Zona CENTRE 
+ BARRIS

Incidències 
ACTIVITATS

Incidències 
SERVEI

Reunions 
seguiment 

implementació
+ TALLER 

Reunions 
seguiment 

servei
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CONTEXT - PARTICIPACIÓ

Total % participació
Activitats totals obertes 987 31%
Sense gestor privat ni "domicili" 647 48%
Informats al Punt Informatiu 454 68%
Dins del servei PaP 375 83%
Participant 310 -
Activitats totals obertes 368 39%
Sense gestor privat ni "domicili" 284 51%
Informats al Punt Informatiu 200 72%
Dins del servei PaP 177 81%
Participant 144 -

CENTRE

EIXOS
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CONTEXT - PARTICIPACIÓ

Amb servei: l’activitat es troba dins 
de servei PaP en alguna de les 
fraccions de residus descrites*

Usuaris reals: ha utilitzat el servei 
almenys un dia.

* Falta comptabilitzar el cartró del centre, ja 
que encara no s’han instal·lat els tags de 
façana

Participació 2/11/21 a 6/01/22 Orgànica Envasos Paper Cartró Vidre Resta TOTAL
Amb servei CENTRE 174 311 75 111 352 375
Usuaris reals CENTRE 164 267 65 110 192 310
Participació CENTRE 94% 86% 87% 99% 55% 83%

Amb servei EIXOS 97 83 11 141 16 177
Usuaris reals EIXOS 83 68 9 99 144
Participació EIXOS 86% 82% 82% 70% 81%
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VALORACIÓ - KG RECOLLITS I % RECOLLIDA SELECTIVA

* Falta comptabilitzar el cartró del centre, ja que encara no s’han instal·lat els tags de façana

Orgànica; 190560; 
71 %

Envasos; 18140; 7 %

Paper/Cartró; 
34480; 13 %

Vidre; 17000; 6 %
Resta; 7260; 3 %

nov-21 des-21 gen-22 nov-21 des-21 gen-22
Orgànica 1.889      2.965      89.440    101.120  
Envasos 3.551      4.213      7.440      10.700    
Paper/Cartró 296          872          18.760    15.720    
Vidre 465          505          8.300      8.700      
Resta 482          705          4.540      2.720      

Elements recollits Kg recollits 

La fracció Resta i Paper-Cartró 
s’ha diferenciat a partir del 17 
de novembre de la recollida a 
Polígons.

La Resta que va a contenidors 
procedent de comerços no es 
comptabilitza.
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VALORACIÓ - RECOLLIDES EXTRES

ORGÀNICA I ENVASOS: 8 I 15 DE DESEMBRE 

PAPER I CARTRÓ: 5, 12 I 19 DE DESEMBRE; 2 I 9 DE GENER

VIDRE : 17, 24 I 31 DE DESEMBRE;  6 DE GENER

Recollides extres CARTRÓ
5-des 2 màxim (22-DES)
12-des 2 72
19-des 12 promig
2-gen 5 44,39               
9-gen

Recollides extres ENVASOS
8-des 1 màxim (23-DES)
15-des 25 343

promig
229,83             

Recollides extres ORGÀNICA
8-des 19 màxim (23-DES)
15-des 20 193

promig
143,70             

Recollides extres VIDRE
17-des 85 màxim (4-DES)
24-des 34 78
31-des 47 promig

57,89               

* Falta comptabilitzar el cartró, PER TANT LES 
DADES NO SÓN CONCLOENTS
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VALORACIÓ - INCIDÈNCIES

Sobre una mostra:

• Al centre es reben entre 1 i 11 incidències diàries. 
• Principalment a través del whatsapp de l’agent de proximitat.
• El 41%  són demandes d’informació, dubtes, peticions de material nou o canvis.
• El 38% són no recollides que l’equip acaba realitzant si es demostra que és un error 

del servei.
• Hi ha un 6% de denúncies d’incivisme dels veïns (deixen bosses al voltant o dins del 

bujol, principalment).
• Hi ha un 7% de no recollides que són errors de l’activitat.
• Hi ha un 7% d’incidències per robatori del cubell o bujol.

Als eixos les incidències són menors, principalment no recollides, robatoris i 
demandes d’informació.
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TALLER - DINÀMICA

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 individual entorn estratègies de 
millora dels temes plantejats

4. Aportació i debat en plenari entorn les 
estratègies de millora recollides.

S’han realitzat dues sessions amb la mateixa informació i 
estructura, una a les 10:00h i una altra a les 15:00h, amb 
l’objectiu de facilitar la participació a comerços i 
restauració.
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TALLER – TEMES A MILLORAR

En ambdós sessions s’han validat els temes a millorar plantejats:

1. Com millorar la distribució cubells/bujols i bosses, tant quan s’acaben o es 
volen canvis com quan es trenquen o hi ha robatoris...

2. Com reduir l’incivisme: contenidors tancats, obertura de bosses...

3. Reconèixer els resultats i treballar per la bona imatge de la disposició de 
residus a la porta de l’establiment.  La Q de qualitat de la recollida “aquí fem 
recollida selectiva. Comerç actiu contra l’emergència climàtica”

4. Com millorar la informació sobre el model i la RS.

5. Com millorar la informació dels treballadors/es

A més, s’han incorporat altres temes diversos referents a problemàtiques 
puntuals que també s’han treballat.

A continuació, es mostren les propostes recollides per millorar els temes 
plantejats i la valoració que l’Ajuntament en fa de la seva viabilitat.
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TALLER – APORTACIONS I VALORACIÓ

PROPOSTA SESSIÓ VALORACIÓ

1. Facilitar diferents espais on anar a buscar els materials 1 Es valorarà ampliar l‘horari actual fix del punt 
d’informació (actualment, dimecres matí i dijous 
tarda).

2. Revisar la previsió de material que han fet les activitats 
per fer-la per un termini de 6 mesos

1 No hi ha inconvenient en fer entregues més 
quantioses per assegurar el subministrament. 
Tot i que la previsió la fa cada activitat, com 
que queda registrat al programa de seguiment 
tots els paquets entregats, el servei també pot 
ajudar a ajustar-la.

3. Millorar la coordinació amb Foment per fer l’entrega de 
material en el mínim temps possible

1 Es vetllarà per tal que l’empresa faci les 
entregues necessàries diàriament.

4. Ara costa fer previsions perquè el model és molt nou. 
Amb el temps serà més fàcil. Demanar a la vegada 
bosses per als diferents tipus de contenidor es fa una 
mica complicat, perquè no gastem el mateix de cada 
cosa.. Estem intentant saber les bosses 
d'escombraries que necessitem al mes... però doneu-
nos una mica més de temps i si ara encara us les 
demanem en diferents tongades sigueu permissius.

2
Correu 

electrònic

Reflexió relacionada amb el punt 2. No hi ha 
inconvenient en anar subministrant material en 
diferents entregues durant aquests mesos 
d’aprenentatge.

5. Fer un sistema més senzill, per exemple, que el 
pogués portar la mateixa brigada que s’emporta la 
brossa

2 A nivell de recursos i horaris, no és viable. 
L’objectiu és fer dues entregues massives a 
l’any.

6. Definir dies concrets (un dia al mes) per poder anar a 
recollir el material en els punts informatius.

Es considera que no a tothom li anirà bé anar-lo a recollir 
un dia concret, tot i que si es té una bona previsió, 
seria viable si hi ha uns horaris prou amplis.

2 Relacionat amb el punt 1. Viable, s’organitzarà 
al punt informatiu.

TEMA 1: PROPOSTES DE MILLORA EN RELACIÓ A LA DISTRIBUCIÓ DEL MATERIAL
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TALLER – APORTACIONS I VALORACIÓ

PROPOSTA SESSIÓ VALORACIÓ

1. Programar la detecció de bosses abandonades i la seva 
identificació per actuar en la persona que fa l’acció incívica

1/2 Es una acció que ja està 
programada per dur-se a terme. En 
funció del nivell de bosses 
abandonades es farà amb major o 
menor freqüència.

2. Tancar els contenidors 1 Els bujols ja són tancats, tot i que en 
alguns casos igualment els obren i 
posen bosses dins. Difícilment 
solucionable de forma general, si es 
podria aplicar algun altre sistema en 
punts concrets conflictius.

3. Demanar més implicació als cossos de seguretat per 
evitar-ho, donant més informació i fent un major control

1 No es viable disposar d’agents de 
policia per detectar aquests actes 
incívics. En aquests moments, la 
mesura més eficient és l’obertura de 
bosses.

4. Fer campanyes de civisme amb una imatge que impacti 1 En estudi, de moment està 
plantejada una campanya 
d’agraïment a la feina de les 
activitats participants al porta a porta 
posant en valor la bona separació 
dels residus.

5. El civisme ha de començar a l’escola 1 Proposta més genèrica, es trasllada 
al servei d’educació.

TEMA 2: PROPOSTES DE MILLORA PER REDUIR LES ACCIONS INCÍVIQUES
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TALLER – APORTACIONS I VALORACIÓ

PROPOSTA SESSIÓ VALORACIÓ

1. Fer un adhesiu que identifiqui als establiments que la fan 
bé i que doni valor a l’establiment.

Es considera que aquesta proposta suposaria un 
reconeixement per a les activitats, que ajudaria a fer 
entendre a la ciutadania perquè els contenidors estan al 
carrer i rebaixar la mala imatge que poden donar.

Però també s’afegeix que serviria per conscienciar a la resta 
de població de que cal fer bé la recollida selectiva i, per 
tant, seria també un bon incentiu col·lectiu.

1/2 En estudi per poder començar a 
aplicar durant el 2022

2. Campanyes posant en valor la bona separació dels 
residus a les activitats econòmiques, veient en positiu els 
residus correctament separats a les portes dels establiments

1 En preparació, anuncis específics a 
premsa local i xarxes.

TEMA 3: PROPOSTES DE MILLORA PER OFERIR UNA IMATGE DE QUALITAT A LES 
ACTIVITATS QUE FAN BÉ LA RECOLLIDA SELECTIVA



15

TALLER – APORTACIONS I VALORACIÓ

PROPOSTA SESSIÓ VALORACIÓ

1. Posar en marxa l’App que centralitzi tota la informació sobre 
el model i que disposi d’un apartat privat de comunicació 
amb les activitats.

Es considera que una App serà un canal més formal i oficial 
que el whatsapp i evitarà comunicacions innecessàries.

A més permetrà identificar millor l’activitat doncs cadascuna 
només tindrà un codi d’accés.

Farà que la informació estigui més organitzada.

Es planteja que pugui tenir un apartat per resoldre dubtes 
concrets entorn on llençar residus específics (mascaretes, 
ceràmica trencada, etc) o dubtes sobre el model com, per 
exemple, les dobles franges horàries. També caldria, però, 
fer materials informatius entorn aquests dubtes.

Es comenta també que hauria d’haver estat ja al novembre.

1/2
Correu 
electrònic

Es una acció que ja estava 
programada per dur-se a 
terme, però que s’ha 
endarrerit.

Es revisaran totes les 
funcionalitats proposades al 
taller.

2. En relació a l’App, es planteja que s’aprofiti alguna de les 
visites dels agents per ajudar i garantir que totes les 
activitats se la descarreguen i la saben utilitzar.

1/2 S’aprofitarà la segona visita 
pendent dels agents per 
difondre l’app

3. També es proposa fer campanyes per difondre l’App entre 
les activitats i entre la ciutadania

2 En estudi

4. A banda de l’App, es considera essencial també mantenir un 
telèfon per urgències, per si l’App en algun moment no 
funciona o per comunicar coses urgents.

2 Es mantindran els números 
de whatsapp actuals

TEMA 4: PROPOSTES DE MILLORA DE LA COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ DEL MODEL
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TALLER – APORTACIONS I VALORACIÓ

PROPOSTA SESSIÓ VALORACIÓ

1. Aprofitar una visita dels agents per a que siguin ells els 
que donin informació i resolguin dubtes als 
treballadors/es.

1 En les visites ordinàries que facin 
els agents, es podran aclarir tots 
els dubtes que tingui el comerç.

2. Cal més informació i sensibilització per a que es 
converteixi en un hàbit i no calgui que pensin on va 
cada residu, doncs en moments de molta feina, no hi 
ha capacitat per pensar-hi i es fa malament.

En aquest sentit, es proposa crear material informatiu 
específic per als treballadors/es, pràctic i fàcil de 
consultar (cartells per tenir a la vista, tríptics, etc.)

2 En estudi per determinar quin 
material i contingut seria el més 
necessari.

TEMA 5: PROPOSTES DE MILLORA DE LA INFORMACIÓ ALS TREBALLADORS/ES
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TALLER – APORTACIONS I VALORACIÓ

PROPOSTA SESSIÓ VALORACIÓ

1. Caldria augmentar la freqüència de recollida de la 
resta, doncs hi ha activitats que en fan molta. Es 
proposa que sigui dos cops a la setmana.

1/2 A la majoria d’activitats, si fan bé la recollida 
selectiva 1c/s és suficient. Per aquelles amb 
resta amb gran quantitat o, sobretot, amb 
residu sanitari ja es fan recollides addicionals.

2. Cubells especials petits per paper/cartró per activitats 
que en generen poc

1 Els cubells de menor volum actuals són de 40l. 
Són força «llaminers» i l’índex de robatori és 
alt. S’estan estudiant alternatives.

3. Canviar l’hora de recollida del paper/cartró per evitar 
molèsties als vianants

1 Ja s’ha posat en marxa una doble franja horària 
per molestar el mínim als vianants (1a recollida 
a les 8h i 2a recollida a les 10h, donant prioritat 
als carrers amb major ús)

4. L’horari de treure la brossa coincideix amb l’horari 
d’activitat de l’establiment, fent que es generi una mala 
imatge, sobre tot, en relació al vidre.

Aquesta mala imatge també es dona amb l’horari de 
recollida de comerços que tenen davant terrasses de 
restauració. Caldria recollir abans la brossa dels 
comerços.

1 És complex compatibilitzar les necessitats de 
comerç i restauració i els diferents horaris de 
funcionament. Ja s’han fet dobles franges 
horàries en les recollides. En tot cas, 
s’estudiarà l’opció de  modificar rutes en casos 
concrets per reduir aquestes incidències.

5. Caldria que la recollida de la matèria orgànica fos 
diària, sobre tot, de cara a l’estiu i per al sector de la 
restauració que en genera molta.

2 Actualment la freqüència és de 5 c/s, a la 
majoria d’establiments els hi és suficient i 
només una minoria s’han afegit a les recollides 
addicionals. No obstant, de cara a l’estiu 
s’estarà amatent a possibles incidències per 
olors i la possibilitat d’incrementar les activitats 
amb dies addicionals.

ALTRES TEMES I PROPOSTES RECOLLITS
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TALLER – APORTACIONS I VALORACIÓ

PROPOSTA SESSIÓ VALORACIÓ

6. Millorar la coordinació entre el tancament i recollida de 
la brossa del mercat i l’obertura i muntatge de les 
terrasses de la restauració que hi ha al voltant.

2 En estudi per solucionar aquests 
punts concrets.

7. Es fa complicat guardar el paper/cartró i haver-lo de 
deixar moltes hores al carrer, sobre tot, quan plou o fa 
vent.

Un alternativa pels dies que plou o fa vent, seria tenir-lo a 
dins fins que la gent de la brigada ens els reculli

2
Correu 
electrònic

Els restaurants poden deixar el 
cartró a la nit quan tanquen i es 
recull amb el torn de les 8:00h.  
Els dies de vent es pot deixar més 
plegat o lligat però és difícil 
compatibilitzar amb l’horari del 
servei que passa quan les 
activitats encara estan tancades.

8. QRs que s’havien de col·locar a la façana pel tema de 
la recollida del paper/cartró

Correu 
electrònic

Es col.locaran amb la segona 
visita dels agents.

ALTRES TEMES I PROPOSTES RECOLLITS (continuació)
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PODEU SEGUIR FENT APORTACIONS

Per tal de poder millorar el model dia a dia, si ho veieu necessari, 
podeu fer més aportacions per als temes tractats o altres propostes  
a través del següent correu:

mataroneta@ajmataro.cat

També podeu apuntar-vos a la comissió de seguiment a través del 
mateix mail o al portal www.decicimmataro.cat 
https://www.decidimmataro.cat/processes/portaporta/f/229/

 

https://www.decidimmataro.cat/processes/portaporta/f/229/
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Moltes gràcies
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