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Contenidors
- Ocupació de l’espai públic.
- La ubicació dels contenidors genera conflictes entre
veïns.
- No cal mantenir els residus a casa.
- Cal un servei de neteja i manteniment dels
contenidors.
- Recollida additiva, cal anar afegint contenidors per
cada fracció recollida.
- Horari i calendari flexible per a deixar les deixalles.
- Els residus es recullen tant si estan ben seleccionats

com si no ho estan .
- Despesa de personal inferior.
- Millor en zones de molt alta densitat
- Nivells de recollida selectiva inferiors
- Qualitat de les fraccions recollides en general inferior
(impropis)
- Els sistemes complementaris de recollida selectiva
requereixen importants campanyes i esforços de
comunicació per al seu funcionament
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LA NOVETAT. EN QUÈ CONSISTEIX UN MODEL PORTA A PORTA?

La recollida selectiva dels residus municipals Porta a Porta (PaP) consisteix en arreplegar els residus –
prèviament separats en origen-al servei municipal de recollida davant de la porta de casa, en uns
dies i hores determinats per a cada fracció.
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La recollida selectiva dels residus municipals Porta a Porta (PaP) consisteix en arreplegar els residus –
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Porta a porta
- Es retiren els contenidors de la via pública.
- Es recupera espai públic

-Evita conflictes d’ubicació de contenidors
- No hi ha males olors que afecten veïns concrets
- No cal un servei de neteja i manteniment dels contenidors
- Recollida única i integrada (al portal de casa com a únic punt de recollida
- Calendari i horari restringit
- S’associa el residu amb el seu productor
- Els residus no es recullen si no estan ben seleccionats

Despesa més elevada en personal, però contribueix a la creació de llocs de treball
no deslocalitzablesÒptim en zones de baixa densita.
Nivells de recollida selectiva més alts i regular
En general la qualitat de les fraccions recollides és més alta
Els sistemes complementaris de recollida selectiva funcionen millor (ecopar mòbil,
fracció vegetal, voluminosos, …)
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Bateria completa 
Cami de la Faixa
amb contenidor
marrró amb clau

Bateria completa Los 
Lagos tancada

Bateria Bisserot
amb contenidor
marró amb clau

Bateria completa
Las Fresas tancada

Bateria amb
contenidor
marró amb clau
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3 Edificis carrer
Lluna

Resta casc
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FRECUÈNCIA ARREPLEGADA DIA 07:00 a 09:00 hores FRECUÈNCIA ARREPLEGADA DIA 07:00 a 09:00 hores 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

RESTA RESTA RESTA RESTA RESTA RESTA RESTA

ORGÀNICA ORGÀNICA ORGÀNICA ORGÀNICA ORGÀNICA ORGÀNICA ORGÀNICA

ENVASOS ENVASOS ENVASOS

VIDRE
PAPER PAPER


