SISTEMA DE RECOLLIDA DE RESIDUS PORTA A PORTA A GAVÀ
PREGUNTES FREQÜENTS

- Què vol dir recollida porta a porta?
La recollida selectiva porta a porta (PaP) consisteix en lliurar els residus al
servei municipal de recollida davant de la porta de casa, en uns dies i hores
determinats per a cada fracció.
A través d'un model porta a porta es pot fer la recollida de totes les fraccions
domèstiques amb recollida a la via pública, o la recollida només d'algunes
fraccions, que com a mínim són Resta i Orgànica, mantenint els contenidors
per a la resta de fraccions (paper, plàstics i metalls, vidre).
- Per què la recollida porta a porta?
Analitzant tots els models de recollida a nivell català i internacional, s’observa
com un dels sistemes amb millors resultats, tant en quantitat i qualitat de
recollida selectiva, com en la promoció de la reducció de residus. Els resultats
de recollida selectiva als municipis amb recollida porta a porta a Catalunya
estan entre el 60 i 85%, mentre que a Gavà encara estem al 41%.
La recollida porta a porta es realitza a molts municipis europeus, i a
Catalunya, tant si es recullen 2 o 5 fraccions, està en augment:





2018: 140 municipis
2019: 204 municipis
2020: 213 municipis
I, el 2021 està prevista la recollida porta de més de 40 municipis.

Amb millors resultats de recollida selectiva, la despesa en tractament és
inferior, ja que el tractament del rebuig és el més car i incrementa de preu
cada any. El cànon per la deposició del rebuig, que se suma al cost del propi
abocador, es va implantar l’any 2010, amb un import de 10 €/tona.
Actualment ha incrementat fins al 47,10 €/tona i s’ha aprovat que l’any 2024
arribi a 71,60€/tona. A més, s’obtenen més ingressos provinents de la
recollida
de
paper,
vidre,
envasos
i
orgànica.
La recollida porta a porta permet reduir l’impacte ambiental associat a
l’abocament de residus, fomentar l’economia circular, complir amb el marc
legal i contenir el cost associat a la gestió dels residus.
Avantatges:


Nivells més alts de recollida selectiva i recuperació.











Es retiren els contenidors de la via pública (més espai a la via
pública, no cal mantenir i netejar els contenidors, no hi ha
desbordaments).
Desapareix l'anonimat en el lliurament dels residus.
El percentatge de població que tendeix a participar a la recollida
selectiva és major.
Permet l'aplicació de taxes d'escombraries justes, de pagament per
generació.
El cost de recollida i tractament tendeix a ser menor i els ingressos
per sistemes integrats de gestió, venda de materials i retorn del
cànon majors.
Es redueix el percentatge de residus no municipals dels que s'acaba
fent responsable el municipi.
Els sistemes complementaris de recollida selectiva (fracció vegetal,
voluminosos...) tendeixen a funcionar millor.

Inconvenients:



S'està subjecte a un horari de lliurament.
Suposa un canvi d'hàbits important per a moltes llars.

- Quan s’implantarà el nou sistema?
El nou sistema s’implantarà a partir del 15 de desembre de 2020. Abans de
la implantació es farà una campanya informativa en què es repartirà el
material necessari (cubells, bosses i penjadors) per realitzar la recollida porta
a porta.
Quan es tanqui el període de priorització i sapiguem si la recollida és de 2
fraccions (Orgànica i Resta) o de 3 fraccions (Orgànica, Resta i Plàstics i
Metalls), es produiran els imants de nevera amb el calendari final i es
repartiran amb el mateix servei.
- Quants cubells haurem de treure cada dia?
Cada dia s’haurà de treure un cubell, el d’Orgànica o el de Resta, en funció
del que indiqui el calendari de recollida. Si ha sortit guanyadora l’opció dels
plàstics, aquests s’hauran de treure el dia corresponent amb una bossa de
plàstic groga i semitransparent (l’informador us lliurarà un paquet de mostra
en la seva visita).
- És suficient amb 1 dia de resta a la setmana? I els bolquers?
Si realitzem correctament la separació dels residus, es genera molt poca resta
(pols d’escombrar, residus de cures domèstiques, cendres i burilles...). Els
bolquers de nadons i adults es recolliran cada dia de servei amb una bossa a
part. Facilitarem un adhesiu per identificar les bosses que continguin aquests
bolquers.
- Per què es recomana fer servir bosses compostables per separar
l’orgànica?

Per preservar la qualitat del reciclatge de l’orgànica i evitar la presència
d’impropis, que a la planta de reciclatge ocasionen problemes i empitjoren la
qualitat del compost obtingut.

- L’orgànica farà mala olor?
Es recomana l’ús conjunt de bossa compostable i cubell airejat de la cuina ja
que es redueixen les olors: al ser airejat, permet la circulació de l’aire i
s’evaporen els líquids, que és el que provoca mala olor. Quan el cubell és
tancat aquests líquids es condensen a les parets del cubell i acaben al fons
fent especialment pudor.
A més, no mengem peix cada dia i l’orgànica es recollirà entre 3 i 4 cops a la
setmana.
- Com sabrà el servei si el que lliurem als cubells és correcte?
Els equips de recollida veuen ràpidament si el material lliurat és correcte
sense necessitat d’obrir cap bossa. Els envasos de plàstic, si estan ben
separats no pesen; l’orgànica s’ha de treure en bossa compostable i sense
obrir-la s’intueix el seu contingut. Únicament es podrien obrir les bosses
abandonades perquè això sí que és un acte incívic objecte de sanció.
- Què passa si se’m trenca o em roben un cubell?
Només cal trucar a l’Ajuntament o a PRESEC i us el reposarem gratuïtament.
- Com lliurarem els residus si vivim en habitatges plurifamiliars?
Als edificis d’habitatges plurifamiliars farem reunions grupals amb els veïns,
respectant les corresponents mesures de prevenció del contagi de la COVID19. Hi ha diverses opcions per lliurar els residus en funció del número
d’habitatges i la disponibilitat d’espai.
- Què passa si per algun motiu no podem ser a casa en l’horari que
s’han treure els residus o els caps de setmana?
El dissabte hi ha servei de recollida. En cas que cap persona de la llar pugui
treure el cubell des de les 22h fins a les 8 h del matí del dia següent, s’hauran
de fer servir els contenidors del carrer que es trobin en els carrers adjacents
a l’àmbit del porta a porta.
- Hi haurà més residus a la via pública?
La implantació de qualsevol sistema comporta punts de tensió durant les
primeres setmanes, que es van resolent a mesura que es consolida el nou
servei i el veïnat incorpora els nous hàbits.

Com sempre, els serveis de neteja viària actuaran quan sigui necessari i
també es comptarà amb la presència d’educadors/es ambientals i d’un canal
de comunicació per exposar possibles incidències i dubtes.
Us recordem que les ordenances de civisme a Gavà estipulen diverses
sancions per abandonament de residus a la via pública, que poden arribar als
1.500 euros segons la gravetat.
Pel que fa els residus voluminosos i RAEE, compteu amb un servei gratuït de
recollida municipal mitjançant trucada prèvia al 900 66 33 88.
- Com afecta la recollida porta a porta al risc de contagi per COVID?
A tots els municipis (més de 200) on es fa porta a porta es demana que
s’accentuï la neteja dels cubells, tot i que els que es treuen al carrer no són
els mateixos que utilitzem a casa per separar tots els residus.
Una altra mesura és deixar les tapes del cubells obertes per facilitar la
recollida de la bossa.
Cal reflexionar sobre la relació entre la protecció del medi ambient i l’epidèmia
actual, ja que la majoria d’epidèmies són en bona part el resultat del nostre
impacte sobre la natura.
- Per què porten xip els cubells?
La tecnologia aplicada al sistema porta a porta ens permet millorar el servei
i resoldre incidències. La informació que contenen els xips és, únicament,
l’adreça del domicili.
D’altra banda, amb aquest sistema els mateixos veïns es coresponsabilitzen
de la correcta gestió dels residus i es poden evitar situacions del model actual,
on els que reciclen i els que no ho fan, paguen exactament la mateixa taxa.
- Suposarà un increment de la taxa de residus?
No, als barris de Mas Bruguers i La Sentiu es fa porta a porta des del 2018
sense modificacions en la taxa d’aquestes llars. No obstant, gràcies a la
individualització de la recollida, en un futur es podran aplicar taxes justes per
generació i controlar millor el règim sancionador per combatre l’incivisme.
Recordeu que actualment la taxa d’escombraries domiciliària cobreix un 74%
del servei.

