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1. MOTIVACIÓ 

 

 

 

El fet de triar aquest tema per al Treball de Final de Grau va sorgir quan 

durant l'any 2014/2015 vaig iniciar una nova etapa com a becari en un projecte 

dirigit  per la Professora Mª Àngels Alió (Projecte PROXITER: Dimensions 

territorials dels residus, ALIÓ, Mª Àngels; FONT, Jordi). Durant aquest període 

de becari vaig introduir-me en un món que no coneixia i que no considerava la 

recollida de residus com un problema personal, sinó de les administracions 

públiques i les empreses que es dediquen al seu tractament i gestió. Però 

veient les estadístiques, tractant-les i parlant amb els professionals que es 

dediquen en aquests temes i, més concretament, treballar en la gestió del Porta 

a Porta (en endavant PaP) va començar el meu interès per aquest sistema de 

gestió dels residus i em vaig donar compte de la importància de la població a 

l'hora  d'optimitzar  la gestió i reduir les quantitats de residus. 

 Així doncs, en 6 mesos vaig canviar totalment d'opinió respecte el món 

dels residus i vaig donar-me compte del paper fonamental que pot tenir la 

població davant la bona. Igual que ignorava la important tasca dels 

professionals de la gestió, també desconeixia altres alternatives de gestió i 

tractament dels residus municipals. Únicament coneixia el sistema 

convencional basat en la recollida selectiva en contenidors soterrats, o no, al 

carrer. Estudiant el PaP vaig entendre que, fent còmplices els ciutadans amb 

les Administracions Públiques i les empreses de tractament, realment es pot fer 

bé i minimitzar la quantitat de brossa  que es porta als abocadors i a les 

incineradores. 

Per un altre banda, els temes mediambientals m'han interessats des de 

sempre. Aquests temes els relacionava amb la protecció de la natura i el 

metabolisme dels ecosistemes. Tots dos estan relacionats però el meu interès 

s'encaminava més cap a la protecció de la biodiversitat. No obstant, vaig 

adonar-me amb el temps, la importància d'entendre el metabolisme dels 

ecosistemes, que inclou la gestió i tractament dels residus, i en aquest cas, el 

PaP.   

Finalment, un altre aspecte que m'ha motivat a l'hora d'escollir aquest 

tema és la visió geogràfica dels residus. Tot i semblar un tema majoritàriament 

orientat a Ciències Ambientals, la geografia hi té moltes coses a fer. La 

Geografia ens dota d'aquella vessant més social i territorial dels residus, que 

altres disciplines no el tenen en compte. En aquest cas, el PaP, necessita la 

vesant més geogràfica per la optima implantació d'aquest sistema ja que, com 

tractaré al treball, son diferents aspectes geogràfics, territorials i socials els que 
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influeixen en el bon funcionament del sistema de recollida selectiva Porta a 

Porta. 

2. OBJECTIUS, HIPÒTESIS I METODOLOGIA 

 

 

 

 2.1. Objecte d'estudi 

 

L'objecte d'estudi d'aquest treball rau en el funcionament del sistema de 

recollida Porta a Porta en municipis mitjans i grans, amb més de 10.000 

habitants. Aquest sistema està implantat  de manera parcial o total en més de 

100 municipis de Catalunya amb una estimació que supera els 300.000 

habitants que disposen d'aquest servei en tot Catalunya. Els resultats de 

recollida selectiva en aquests municipis són realment bons, amb unes qualitats 

de la brossa i una conscienciació ambiental per part dels ciutadans molt alts.  

 En aquest cas, els exemples que em serviran per afirmar o 

rebutjar l'aplicabilitat del model Porta a Porta són Arenys de Mar, Canet de Mar 

i Sant Sadurní d'Anoia 

Així doncs, tot i que esta demostrat que en municipis petits de menys de 

10.000 habitants, la implantació del sistema Porta a Porta no comporta cap 

problema greu pel bon funcionament i la òptima recollida de les diferents 

fraccions, als municipis majors de 10.000 habitants trobem diferents handicaps 

alhora d'establir el Porta a Porta. 

 

 2.2. Objectius  

 

Per tal de poder desenvolupar aquest treball, m'he marcat un objectiu 

principal i general, i d'altres més específics i secundaris. 

L'objectiu principal és entendre el funcionament del sistema Porta a 

Porta en els municipis estudiats a partir de comparar amb la mitjana PaP i 

altres municipis, les entrevistes i el treball de camp. 

Altres objectius més específics, m'ajudaran a relacionar els diferents 

problemes o criteris que desenvolupa a cada municipi. Trobem els següents 

objectius secundaris: 
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 Analitzar les característiques (urbanes, socials...) i funcionament de la 

gestió dels municipis de cada municipi. 

 Entendre si aquest sistema pot funcionar adequadament en municipis 

mitjans i grans (més de 10.000 habitants) i quines són les peculiaritats 

que cal tenir en compte alhora d'implantar el PaP. 

 

 

 2.3. Hipòtesis 

 

Les hipòtesis que voldria verificar o refusar segons vagi madurant el treball 

són diferents. En aquest cas n'exposo tres i són les següents: 

 Cada municipi té unes característiques singulars i concretes que cal 

estudiar per tal d'implantar de manera eficaç el sistema PaP. 

 Els municipis que realitzen el PaP tenen millors resultats de qualitat, 

quantitat i recollida respecte el sistema convencional amb contenidors.  

 Qualsevol municipi pot implantar el sistema PaP, sempre i quan es tingui 

en compte diferents criteris propis de cada municipi. 

 

 

 2.4. Metodologia i contextualització 

 

La metodologia d'aquest treball està realitzada a partir d’un conjunt 

d'instruments metodològics. D'una banda, l'estudi i anàlisis del marc estadístic, 

al igual que de la bibliografia emprada. Per altre banda, el treball de camp i 

entrevistes. Com a complementari, les enquestes m’han proporcionat 

informació de la vessant més social de la recollida. Per tant, hi ha una part 

quantitativa basada en estadístiques i una qualitativa basada en entrevistes, 

bibliografia i visites al municipi. 

Primerament, la lectura dels principals llibres i articles d'autors que es 

centren en la gestió i tractament dels residus, del model preventiu de la gestió i 

del Porta a Porta a Catalunya. A partir del anàlisis i estudi de les lectures, 

conec i entenc diferents conceptes més específics del món dels residus. A més, 

cal tenir en compte la problemàtica dels residus i la importància de ser més 

sostenibles per tal de mantenir un equilibri entre les activitats 

socioeconòmiques i culturals amb el medi ambient.  

D'altra banda, l'estudi i anàlisis de les dades estadístiques és fonamental 

per entendre el funcionament de cada municipi PaP. Aquest estudi estadístic es 

basa en els principals paràmetres dels residus com són la recollida selectiva, la 
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FORM, la matèria orgànica, entre altres, i, posteriorment, un anàlisis per poder 

extreure conclusions a partir de la comparació entre municipis, mitjanes i altres 

variables estadístiques (proporcionades l'Agència de Residus de Catalunya. 

Realitzar comparacions entre els diferents municipis pot ajudar a entendre 

quins factors són decisius per optimitzar la recollida. Tot i que els municipis 

petits mantenen una millor gestió dels residus, podem trobar tot tipus de 

conclusions si només es té en compte les dades estadístiques. Per tant, cal 

tenir en compte dos eines més com a suport per tal de ser més realista. És aquí 

on també entra les entrevistes realitzades als Tècnics de Medi Ambient dels 

municipis estudiats i el treball de camp.  

El treball de camp, també es una part important de la metodologia 

emprada en el treball. Realitzar un estudi empíric de l'àrea d'estudi és 

fonamental per entendre molts aspectes que he marcat com a meta i objectiu 

del treball. Així doncs, per tal d'entendre el funcionament de cada municipi i la 

aplicabilitat del sistema en els diferents municipis estudiats, cal anar als 

diferents municipis, entendre el funcionament urbanístic i social així com quines 

eines utilitzen i com funciona el PaP al municipi. Les entrevistes, no obstant, 

il·lustren el funcionament del PaP a partir de les administracions, des d'un punt 

de vista del govern i l'Ajuntament. Entendre com l'Ajuntament i, concretament, 

el Tècnic i el seu equip s'impliquen en la òptima gestió i tractament de la 

recollida, com en la educació i sensibilització als ciutadans davant els 

problemes i millores en el sistema de recollida és primordial ja que cada cas te 

unes peculiaritats per tal d'ajustar-se a les adversitats que comporta el conjunt 

del municipi. 

Cal esmentar unes enquestes realitzades mitjançant diferents xarxes 

socials. Aquestes enquestes són dirigides a tot tipus de persones majors de 18 

anys. La informació proporciona una visió social de la recollida PaP, és a dir, la 

opinió personal de cada enquestat sobre el PaP i la seva  possible aplicabilitat 

al seu municipi. 

De manera resumida, la metodologia emprada en el treball està basada 

en l'estudi i anàlisis estadístic dels principal paràmetres dels municipis que 

realitzen el Porta a Porta a Catalunya, a més de realitzar comparatives entre 

els municipis estudiats (3 municipis) i la resta de municipis PaP a Catalunya. 

Gràcies a les lectures dels diferents materials bibliogràfics adquireixo els 

conceptes claus i tècnics en termes de residus, i del funcionament de la gestió 

PaP.  Amb el treball de camp, les entrevistes i les enquestes m'introdueixo dins 

del sistema de recollida de forma més personal i directa tenint en compte les 

experiències de cada municipi i la opinió de la població. Així doncs, faig una 

aproximació en la dimensió social dels residus (acceptació i gestió de la 

recollida PaP per part de la població) i la dimensió política (funcionament de la 

gestió i tractament de la recollida PaP dins el propi municipi). 
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Un cop recollida la informació i les dades necessàries, cal analitzar-les i 

extreure conclusions i connexions entre els diferents resultats per poder arribar 

a tots els objectius i poder verificar o refusar les hipòtesis plantejades. 

 

Davant el problema existent de la sobreproducció de residus municipal 

per falta de sensibilització ciutadana (i/o política) i l’acumulació d’aquests 

residus en abocadors incontrolats o en instal·lacions de tractament finalista 

(incineradores), molts municipis catalans han optat per cercar una alternativa 

que compleixi una tendència sostenible de la gestió i el tractament dels residus 

municipals. Tant el municipis grans com els petits produeixen molta brossa que, 

en la majoria dels casos, no es gestiona i tracta de manera adequada. El model 

de recollida PaP compleix la directriu de la gestió preventiva dels residus basat 

en la reducció, reutilització i el reciclatge. Aquest model incentiva la participació 

ciutadana fent-la còmplice de la gestió de la brossa domiciliaria i conscienciant 

a la població que cal reciclar i reduir ja que ens trobem en una situació de 

saturació mediambiental. 

 La dimensió de proximitat és clau quan parlem de gestió 

preventiva dels residus. El model PaP aproxima el problema dels residus a les 

llars de cada ciutadà. D’aquesta manera, la població és conscient de la 

quantitat de brossa que genera i els problemes que comporta en la gestió dels 

residus. D’altre banda, l’Ajuntament s’implica de manera directe en la difusió, 

informació, gestió i tractament del sistema. Així mateix, també es centren en el 

funcionament del PaP tenint en compte els diferents problemes que poden 

sorgir durant la execució del model. Aquests dos actors, a diferencia del model 

convencional, estan directament implicats en el tractament dels residus.  

Per la part més teòrica del treball, m’he basat en una sèrie d’obres que 

tracten de la gestió preventiva dels residus, la importància de la participació 

ciutadana i el funcionament general del PaP.  

 En la obra que va publicar l’Associació de municipis catalans per la 

recollida Porta a Porta a Catalunya (2008), aborda totes les qüestions sobre el 

funcionament del sistema PaP. Introdueix les definicions bàsiques de la 

recollida PaP, els objectius i els tipus i diversitat de sistemes de recollida. Giró 

(2008) ens introdueix en la situació actual de la recollida PaP a Catalunya. 

Quins van ser els orígens i antecedents del PaP i la situació actual del model. 

Martín (2008), inclou els recursos necessaris per a la recollida PaP i les 

variables que cal tenir en compte a l’hora d’implantar-ho. Colomer  (2008), 

conclou la recollida PaP en zones d’urbanisme compacte, tant important en 

aquest treball. Quines possibles adaptacions del servei poden haver-hi i és un 

tema que més m’he fixat a l’hora d’adquirir coneixement. Altres autors de la 

mateixa obra, tracten temes dels quals m’han servit d’ajudar a l’hora d’entendre 
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millor el funcionament del PaP (ordenances municipals, fiscalitat, participació 

ciutadana o les estratègies de control i comunicació posteriors a la implantació).  

Alió (2008), narra les principals característiques que segueix la tendència 

de la gestió preventiva dels residus domèstics. Gràcies a aquesta obra n’he 

adquirit els principals conceptes i característiques que cal tenir en compte 

alhora d’aplicar un model preventiu en la gestió dels residus municipals. 

La mateixa autora (1999), narra quina ha estat la tendència de la 

producció de residus i quins tipus de residus hi ha i com es classifiquen. La 

societat esta implicada en la seva totalitat en la producció d’aquests residus i, 

per tant, ens explica quins són els hàbits de consum i com han evolucionat. 

Finalment, Commoner (1992) m’introdueix en la prevenció davant el 

control i gestió ja que és fonamental per la bona gestió i tractament de la 

recollida de residus. Commoner inclou en la seva obra En paz con el planeta 

els principals problemes del segle XX i XXI en termes de contaminació i residus 

urbans i industrials. Considera que la tecnosfera està perjudicant a la ecosfera i 

que cal prevenir la producció de residus per poder mantenir un equilibri entre 

aquests dos  mons còsmics, tot explicant una sèrie de proves dels alts índexs 

de producció de residus i contaminats. 

A més, els diferents portals oficials dels Ajuntaments d’Arenys de Mar, 

Canet de Mar i Sant Sadurní d’Anoia m’han ofert una sèrie d’informació 

quantitativa i qualitativa (informació pública) per tal de poder entendre millor les 

característiques de cada municipi. Tanmateix, l’Agencia de Residus de 

Catalunya ofereix tot tipus de dades estadístiques en termes de residus. 

Aquestes dades m’han servir per realitzar una base de dades de tots el 

municipis Porta a Porta de Catalunya. 
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PART II. EL PORTA A PORTA A CATALUNYA: ANTECEDENTS I 
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3. ANTECEDENTS I INTRODUCCIÓ DEL PORTA A PORTA A CATALUNYA 

 

 

 

El sistema de recollida Porta a Porta es tracta d'un sistema o model de 

recollida de residus que es fonamenta en el fet que els productors de brossa 

efectuen la segregació en origen de les diverses fraccions (matèria orgànica o 

FORM, envasos, paper i cartró, vidre i rebuig) de les seves llars o comerços i 

que es diposita en petits contenidors en la via pública segons un horari 

preestablert de recollida per a cada fracció. Tot i ser una definició molt general, 

cal dir que segons el municipi que instaura el sistema PaP, la segregació i 

recollida en origen és diferent tenint en compte els diferents interessos socials, 

econòmics i medi ambientals. A més, cada municipi aplica aquest model en la 

recollida domiciliaria, en la recollida comercial o en ambdues. 

Així doncs, trobem diferents models dins del propi model PaP; el model 

de recollida de totes les fraccions (5 en total) que és la menys estesa i inclou 

totes les fraccions amb recollida selectiva, la recollida de 4 fraccions on no 

inclou la fracció vidre ja que té unes peculiaritats en la seva recollida i gestió 

(es trenca, fa soroll la seva recollida...) i es fa recollida selectiva en altres 

fraccions, la recollida de 3 fraccions on inclou la FORM, la resta i la fracció 

multiproducte on inclou el paper i cartró i els envasos o la FIRM (fracció resta i 

envasos). Finalment, la recollida de 2 fraccions assoleix únicament les 

fraccions de FORM i resta, les altres fraccions se solen assolir mitjançant 

contenidors en àrees d'aportació. Sovint, aquest model esta acompanyat del 

model de Residu Mínim, sobretot en aquells municipis que només apliquen els 

sistema PaP en 2 o 3 fraccions. 

No obstant, "un bon projecte de recollida ha de poder assolir els 

objectius quantitatius i qualitatius fixats pel municipi, ha d'integrar-se en 

l'estructura urbanística i ser acceptat per la ciutadania" (Gascón, 2008), és a 

dir, cal tenir en compte diferents variables per optimitzar el model i completar 

tots els recursos necessaris per la recollida PaP. Així doncs,  les variables 

demogràfiques i socioeconòmiques, les variables geogràfiques , climàtiques i 

urbanístiques, les variables del sector, és a dir, de l'estructura del servei i les 

variables polítiques són fonamentals per la viabilitat del model PaP.Establir un 

bon calendari, apostar per una bona educació ambiental per la acceptació del 

nou sistema de recollida i enllaçar una adequada transició, proporcionar un  

bon servei i unes bones instal·lacions i, sobretot, la implicació de les 

administracions i ciutadans és primordial per la optimització de la gestió i 

tractament dels residus municipals.  



13 

Els primers exemples d'aplicació del model Porta a Porta van sorgir a 

Itàlia a finals dels anys 90. Municipis com Monza o Treviglio van ser pioners en 

instaurar aquest sistema com a model de recollida de residus municipals i 

comercials. Cal esmentar, que a Catalunya s'implantava aquest model en petits 

indrets de la Catalunya rural, que sovint anava vinculada a una gestió de 

mínims però, al mateix cop, no era reconegut com a model Porta a Porta. 

A Catalunya hi ha un total de 128 municipis que adopten el model de 

recollida PaP en la seva totalitat o mixta (vegeu en la figura 1). Des d'un 

principi, es van realitzar diferents sessions informatives per part dels 

professionals italians en el PaP per tal de poder aplicar-ho alguns municipis 

interessats per aquesta modalitat a Catalunya. Així doncs, a finals dels anys 90, 

municipis com Tiana, Tona o Riudecanyes juntament amb l'Agència de Residus 

de Catalunya (ARC) van  mantenir contactes amb Itàlia, van realitzar diferents 

visites per mostrar el funcionament tant des d'un punt de vista de l'Ajuntament i 

dels ciutadans, la seva integració en una estructura urbanística complexa i en 

la legislació pertinent per l'òptima implantació del sistema PaP. Així que a l'any 

2000, començà les primeres experiències en el nostre país amb la realització 

del PaP a Tiana al juny. Uns mesos més tard s'implantà en altres municipis 

com són Tona o Riudecanyes. Aquestes primeres experiències, el model va 

estar restringit en la recollida de 2 o 3 fraccions i, en molts casos, conjuntament 

amb el model de residu mínim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir de l’ARCGIS 

Figura 1: Localització dels municipis Porta a Porta a Catalunya (2013) 
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Els primers resultats assolits per aquests municipis van estar 

remarcables però els municipis tenen unes característiques peculiars (menys 

de 5.000 habitants, urbanisme horitzontal i món rural o semirural). No obstant 

les primeres dificultats que van estar atesos els municipis pioners, els bons 

resultats assolits va fer néixer una voluntat de compartir experiències i 

informacions entre els municipis, per tal de treballar en comú i plasmar la 

efectivitat del PaP en termes de residus. Es va crear la Mancomunitat 

Intermunicipal La Plana per cooperar entre els diferents municipis de la 

comarca d'Osona i l'Associació de municipis catalans per la recollida selectiva 

porta a porta (2002) que té com a finalitat la promoció i difusió del model de 

recollida PaP, l'intercanvi i divulgació de les experiències entre els municipis 

PaP, sense ànim de lucre.  A partir d'aquestes experiències, van ser 

nombrosos municipis que es van interessar per aquest nou i alternatiu model 

per la gestió dels residus, Des de l'any 2000, cada any s'han afegit nous 

municipis fins arribar a l'actualitat dels 128 municipis, municipis amb 

peculiaritats i inquietuds diferents que comparteixen gràcies a l'Associació de 

municipis PaP. Trobem municipis importants en termes de població i estructura 

urbanística (Argentona, Canet de Mar, Sant Sadurní d'Anoia, etc.) que gràcies 

als esforços dels professionals, Ajuntament i ciutadans, els resultats són 

realment bons amb una considerable millora any rere any.  

Tot i així, les diferencies de les variables que cal tenir en compte per tal 

d'aplicar el model incita un rebuig, a primer terme, per por al mal funcionament 

del PaP i, en segon terme, pel rebuig de la població davant aquest canvi 

d'hàbits dels residus. On abans el ciutadà llençava els residus en contenidors a 

la via pública, sense cap tipus de control, amb el PaP cal fer una segmentació 

en origen dipositar la bossa a la porta de cada domicili segons la fracció que es 

recull en l'horari establert. Aquest canvi de mentalitat per part de les dues 

vessants (Administració i ciutadans) es realitza paulatinament i sempre amb 

insistència per part dels professionals per tal d'evitar la negació al model. 

No hi ha dues experiències d'implantació de la recollida PaP iguals. Mentre que 

alguns municipis van implantar la recollida selectiva a totes les fraccions , altres 

només van introduir el PaP en algunes fraccions, normalment amb la FORM i la 

fracció resta. Els anys d'experiència han demostrat que la forma més adequada 

d'implantar el PaP és, primerament, amb poques fraccions (2 o 3 fraccions) i 

anant millorant i augmentant la recollida selectiva d'altres fraccions per tal de 

realitzar una adequada transició cap a la segmentació total de les 5 fraccions. 

De totes maneres, la responsabilitat de cadascuna de les experiències 

municipals de recollida PaP es fonamenta en el consens polític (tant l'equip de 

govern com amb l'oposició), en el projecte tècnic i de comunicació ideal (tant de 

la implantació com del seguiment), en la implicació i participació ciutadana i en 

la realització d'un servei adequat i adient per a cada cas. 
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4. EL PORTA A PORTA COM A GESTIÓ PREVENTIVA DELS RESIDUS  

 

 

 

Per tal de portar a cau el model Porta a Porta, cal tenir assimilat que, 

primerament, cal realitzar una transició vers la gestió preventiva dels residus.  

El model de gestió preventiva dels residus domèstics és instrument 

alternatiu  al model finalista convencional i, el qual, es centra en els processos 

de producció i consum per tal de reduir o evitar la generació de tot tipus de 

residus o contaminants durant les diferents fases de la producció. Per tant, el 

model preventiu de la gestió de residus es centra en intervenir en els 

contaminats i residus una cop produïts en el sistema productiu, amb l'objectiu 

de controlar el seu pas per l'ecosistema i reduir els seus efectes sobre el medi.  

Ara bé, arribar a una bona i adequada gestió preventiva no és tasca fàcil 

i cal considerar, prèviament, els diferents factors socials, culturals i econòmics 

que afecten de manera directa i/o indirecta al model. El model preventiu 

destaca en les interrelacions del conjunts de factors socials i culturals per tal 

d'introduir canvis en el sistema socioeconòmic. D'aquesta manera, són 

diferents actors els que actuen conjuntament per tal d'arribar a una 

sostenibilitat del model econòmic i dels hàbits de consum. Les administracions 

públiques i els governs són els pioners en posar en marxa la gestió preventiva 

a partir d'una legislació adient i que, alhora, introdueixi els instruments 

tecnològics i informatius pertinents per la seva difusió i efectivitat. També són 

els ciutadans, mitjançant associacions de veïns o altres tipus d'agrupacions, els 

quals posen sobre la taula aquells problemes que altres actors, com els 

governs, no s'adonen. Així doncs, són ambdues parts els principals actors per 

portar a cau el model preventiu. Un cop assimilat aquest ideal de model 

preventiu, cal fer-lo saber als principals sectors econòmics (indústries, 

agricultura, comerç...) per poder completar el cicle i complir els objectius 

marcats pel model preventiu. 

Convé parlar, no obstant, d'algunes limitacions que comporta aquest 

model. Sovint, aplicar mesures de reducció en origen de segons quines 

substancies residuals o contaminants dóna lloc a la seva substitució per altres 

que, anteriorment, no eren considerades residuals o contaminants (Alió, 2008). 

Una altre limitació és la poca implicació per part dels sectors econòmics per 

apostar per una producció sostenible i preventiva dels residus produïts durant 

la creació, transformació, transport i consum dels bens i serveis. Aquests 

consideren que un model preventiu frena el consumisme i el creixement 

econòmic de les industries i empreses. A  més, per part dels sectors implicats 
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en el tractament de residus finalista, tampoc troben beneficis en aquest tipus de 

practiques més sostenibles. 

Així mateix, si els sectors econòmics, aquells que més residus i 

contaminants produeixen en els seus processos de producció, transformació i 

venda, no s'interessen pel medi ambient i no proporciona informació adient als 

consumidors, aquest model és molt difícil de que funcioni. És aquí, on rau la 

importància de trobar un model de gestió de residus que sigui eficaç en termes 

de prevenció però alhora sigui atractiu pels diferents actors on influeix el model 

(ciutadans, administracions pública i sectors econòmics). El Porta a Porta, és 

un  model adient on s'inclou els objectius de prevenció de la gestió de residus i 

és útil, còmode i eficaç pels actors que anteriorment he mencionat. Amb el PaP 

es desenvolupa dues estratègies, que són requisits necessaris per tal de 

considerar-ho un model preventiu, que consisteix en introduir mesures a les 

estructures socials i econòmiques ja que és a l'interior d'aquestes on es 

produeixen les situacions generadores de residus i facilitar el procés de 

metabolització dels residus evitant gestionar-la amb plantes de tractament 

finalista. 

Per tant, el PaP, com anteriorment he mencionat, es tracta d'un sistema 

de gestió dels residus domèstics i comercials que té marcat com a objectiu 

principal la separació dels residus en origen, és a dir, la separació es realitza 

separant diferents fraccions, des d'on es produeix el residus, en els propis 

domicilis i comerços. Òbviament, aquest sistema no implica una prevenció dels 

residus en els sectors industrials i altres amb major producció de residus i 

contaminats, però si fa conscienciar, a la població i ales petites i mitjanes 

empreses del municipi, la important tasca que realitza una gestió preventiva. A 

més, segons madura el model les dades de recollida selectiva són millors i el 

nivell de participació i implicació dels habitants, govern i empresaris és fa més 

forta. En la majoria de casos estudiats, els municipis encara es troben en una 

fase inicial, on trobem problemes com la baixa participació ciutadana alhora de 

separar les diferents fraccions o l'acceptació del horari de recollida preestablert. 

També des de les administracions públiques troben problemes amb el PaP. 

Normalment, l'ajuntament condiciona una sèrie d'instal·lacions, les àrees 

d'emergència, que permeten als ciutadans llençar la brossa fora de l'horari fixat 

i com a últim recurs. Aquesta instal·lació complementaria comporta avantatges 

però també inconvenients. El principal inconvenient de les àrees d'emergència 

radica en l'ús quotidià i habitual d'aquestes instal·lacions a tots aquells que 

rebutgen el model PaP. Com avantatge, l'ús racional i com a últim recurs de les 

àrees d'emergència permet  acoblar i introduir la recollida PaP evitant el rebuig 

total del model. Per tant, en aquest cas, és important dotar les instal·lacions de 

diferents mecanismes de control d'ús per part de la població. En alguns casos 

trobem que els municipis instal·len càmeres de vigilància les 24 hores o un 

horari (independent al horari de recollida selectiva) establert amb personal de 
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vigilància. Altres, pel contrari, neguen totalment la implantació d'aquestes àrees 

ja que eliminant-les eviten que l'àrea d'emergència sigui un lloc habitual per 

anar a llençar la brossa. 

En definitiva, el sistema de recollida selectiva Porta a Porta és un model 

adequat que no comporta gaires problemes, excepte alguns puntuals i 

estructurals, que té com a principi la recollida en origen de les diferents 

fraccions de la brossa, tenint en compte que la racionalització del consum de 

bens i serveis és clau per complir els objectius mínims de la gestió preventiva. 

La fàcil aplicabilitat d'aquest sistema també és un avantatge ja que es un 

sistema que es pot anar modelant als diferents problemes estructurals que 

poden sorgir al municipi. 

Des d'una visió del model preventiu, el PaP compleix alguns objectius 

marcats com són la segmentació en origen de les diferents fraccions (ja 

anteriorment mencionat), la sensibilització pel medi ambient en general, la 

reducció del consum de bens i productes que produeixen molta brossa o la 

informació als diferents actors per tal d'ajudar-los i implicar-los més en el 

sistema de gestió. 
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5. IMPORTÀNCIA D'IMPLANTAR EL SISTEMA PORTA A PORTA A LES  

CIUTATS 

 

 

 

Com hem vist, implantar un model de recollida de residus que permeti 

complir les expectatives marcades per la legislació en termes de residus i que, 

a més, segueixi la tendència de la gestió preventiva és primordial per poder 

idear una societat i una cultura urbana més sostenible a l'hora de 

desenvolupar-se. 

La major part de la població actual viu en municipis amb més de 10.000 

habitants, és a dir, vivim en una societat urbana. Com en totes les ciutats, el 

gran nombre d’habitants i l’alt número de comerços i altres activitats 

econòmiques propicien a la generació massiva de residus i contaminants 

durant el seu transcurs productiu i de consum de bens, productes i serveis. Els 

hàbits establerts en les ciutats, quan parlem de residus, no solen assolir les 

directrius que marca un model de gestió preventiva i, per altre costat, de la 

sostenibilitat. 

Podem dir, que existeixen diversos factors que influeixen a l’hora 

d’aplicar un sistema de recollida de residus que sigui còmode i pràctic, 

sostenible i que s’inclini cap un model de gestió preventiva dels residus. Les 

ciutats com a grans generadors de contaminants i residus i el seus habitants 

com a societat poc sensibilitzada ambientalment són les principals causes de la 

importància en la implantació d’un model de gestió preventiu. 

Els municipis PaP a Catalunya generen una mitjana d’1,3 kg/hab./dia i 

uns 390 kg/hab./any (2013), mentre que el conjunt de Catalunya és de 1,7 

Kg/hab./dia (2013). Aquestes dades no són gaire favorables pel que fa a la 

generació i prevenció del residus en els municipis que realitzen la recollida 

selectiva PaP a Catalunya ja que ens indica que tot i que el procés de gestió, 

separació en origen i tractament sí es realitza de manera adequada, la 

generació encara és alta. Per tant, indica que el model PaP encara és jove i 

s’ha d’anar millorant. També cal tenir en compte, que la majoria de municipis 

PaP a Catalunya són municipis petits i rurals, la qual cosa ens senyala que les 

activitats socioeconòmiques desenvolupades en aquests municipis són 

activitats generadores de residus i que cal fixar-se en aquesta idea per tal de 

millorar i superar els resultats assolits en anys anteriors en el municipi. 

Els municipis de Canet de Mar, Arenys de Mar i Sant Sadurní d’Anoia 

(vegeu a la figura 2 ) són els que estudiarem en detall. Ens proporciona 
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diferents dades ja que es tracten de municipis diferents: Sant Sadurní d’Anoia 

com a municipi-ciutat rural, Canet de Mar com a ciutat turística i de costa i 

Arenys de Mar com a municipi de segona residencia  i de costa. D’aquests tres 

municipis, Canet de Mar és el que menys brossa genera i, per tant, el municipi 

que millor aplica el model preventiu en el PaP. Canet va generar al 2013 0,79 

Kg/hab./dia, aquesta dada sobta ja que es tractar d’un municipi costaner, on el 

turisme i el comerç són les activitats econòmiques principals i les que més 

brossa generen, i els bons resultats assolits. No obstant, es tracta d’un dels 

primer municipis en implantar el model PaP i, desprès de 15 anys, ja està 

consolidat. Per altre banda, trobem Sant Sadurní d’Anoia que genera un total 

de 1,22 Kg/hab./dia i Arenys de Mar amb una generació total a l’any de 1,27 

Kg/hab. Tots tres municipis mantenen una generació per sota la mitjana de 

Catalunya i del conjunt del PaP. 

 

Font: elaboració pròpia a partir de l’ARCGIS 

Figura 2: Localització dels municipis estudiats en el conjunt de Catalunya (2015) 
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La poca sensibilització ciutadana i el baix índex de participació en la 

prevenció, gestió i tractament dels residus en les ciutats és un fet general i 

extens per tot el territori. Durant molts anys, la participació ciutadana en la 

gestió dels residus ha estat un tema molt poc treballat per part de les 

administracions públiques, la qual cosa a afavorit aquesta baixa sensibilització 

per part de la ciutadania a l’hora de tractar i gestionar la brossa. Molts 

ciutadans consideraven que el problema dels residus i la gestió i separació de 

les fraccions era competència de les empreses contractades, que realitza 

aquest servei, i les administracions públiques. Però en aquests últims anys, el 

número de persones que s’han interessat pels temes mediambientals a les 

ciutats ha estat al alça. Aquest augment, ha estat afavorit, primerament, per la 

introducció del reciclatge (Alió, 2008)i, en segon terme, pels canvis legislatius i 

les directius favorables a la prevenció dels residus (Commoner, 1992). La 

creació d'agrupacions i associacions locals també a afavorit aquest interès 

mediambiental dels residus. No obstant, les administracions han de realitzar 

diferents sessions informatives que serveixen per respondre als diferents 

dubtes que sorgeixen, tant a la població com als comerciants. 

Així doncs, una mala gestió en la recollida i tractament dels residus 

comporta diferents problemes que, en els cassos estudiats, han aparegut i, 

alhora, han sigut capaços de resoldre’ls sense cap contratemps. Les primeres 

reaccions a l’hora d’implantar un nou sistema de recollida que funciona de 

manera diferent al model ja existent comporta una negació parcial del nou 

model. En aquest cas, la població es nega al reciclatge i a la segmentació de 

les diferents fraccions en origen. La poca sensibilització del model convencional 

amb contenidors al carrer propícia al mínim control en la separació i, per tant, a 

la poca sensibilització ciutadana en el reciclatge. La població s’acostuma a 

separar només una fracció (fracció resta) i, en alguns casos, el vidre i paper. 

Aquest mal hàbit dut a terme per les administracions és molt habitual en la 

majoria de municipis del nostre país. Per tant, podem dir que les 

administracions i governs ens han mal acostumats a no reciclar ja que han 

desenvolupat unes polítiques poc sostenibles i pràctiques.  

A més, aquest alt número d’impropis generats (restes d’altres fraccions) 

per la falta de conscienciació i la mala pràctica del reciclatge i la recollida 

selectiva ha generat unes qualitats molt baixes que impedeixen l’òptim 

tractament i separació per tal de poder reutilitzar algunes d’aquestes i 

reintroduir-la en el sistema productiu. Sovint, es llença la fracció resta com a 

fracció d’orgànica produint un alt índex d’impropis en la orgànica, impossibilitant 

el compostatge o generen un compost de molt mala qualitat (i amb als índexs 

d’impropis en el compost). 

És comú, també, l’abocament dels residus en altres municipis. Aquest 

fet, anomenat turisme de residus està molt associat a la poca sensibilització 

ciutadana ja que té una mentalitat del mínim esforç alhora de gestionar els 
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residus. Majoritàriament, el ciutadà no vol participar en la gestió, recollida i 

tractament dels residus i per tal de poder abocar la seva brossa, marxa a un 

altre municipi que li permeti, estructuralment, abocar els seus residus en les 

seves instal·lacions (contenidors al carrer). Eliminar aquest hàbits no és fàcil ja 

que detectar les zones on apareix aquest moviment dels residus entre 

municipis, sovint, no es contrastada i no es pot realitzar un seguiment d’aquells 

que ho realitzen i extreure proves per aplicar les sancions pertinents. El turisme 

convencional i, concretament, el turisme de segona residència afavoreix aquest 

intercanvi intermunicipal dels residus. Aquells que tenen segones residències, 

que generalment viuen en un altre municipi i passen les vacances o els caps de 

setmanes en aquest habitatge, sovint s’emporten els residus generats en 

aquesta segona residencia al municipi de primera residencia per tal de no 

participar en el cicle instal·lat en el municipi de segona residencia. Aquest és un 

dels grans problemes del PaP i la gestió preventiva. 

Estretament relacionat amb el problema anterior hi ha l’abocament dels 

residus en abocadors il·legals. Aquest abocadors il·legals es localitzen en 

indrets apartats i poc transitats com rieres, zones boscoses o d’agricultura, etc. 

En la majoria de casos, aquests abocaments incontrolats són realitzats per 

aquells que rebutgen i es neguen seguir les directrius marcades pel model 

preveniu i el PaP.  Aquest fet es pot generalitzar en tots el models i comportar 

un conjunt de problemes mediambientals i de la salut pública. 

El tema econòmic també comporta problemes. Els municipis que no 

incentiven la gestió preventiva solen assolir uns resultats de recollida de la 

fracció resta molts alts i un resultats de recollida de la fracció orgànica molts 

baixos i, com abans he dit, amb alts índexs d’impropis. Tot i així, les 

Administracions Públiques poden avançar vers una gestió més sostenible tal i 

com ho preveu la Llei 10/98 (article 25) on diu: “les Administracions Públiques 

[...] podran establir les mesures econòmiques, financeres i fiscals adequades 

per al foment de la prevenció, [...] la reutilització, el reciclatge i altres formes de 

valorització dels residus. A nivell català hi ha el cànon sobre la disposició de 

residus municipals en abocadors i la taxa d’escombraries. La taxa 

d’escombraries deriva d’una doble facultat, es a dir, permet tenir la capacitat de 

generar ingressos per a cobrir total o parcialment els costos de gestió i permet 

generar incentius vers la prevenció i el reciclatge (Puig, 2008). Si la gestió i 

tractament de la recollida és mediocre, la taxa augmenta, fent més car la gestió 

i tractament de residus per al ciutadà (i les Administracions Públiques). En 

canvi, si la recollida és bona la normativa municipal permet mantenir la taxa i 

rebre bonificacions a partir dels canons de retorn. Per tant, econòmicament surt 

més rentable si es continua amb la tendència de la gestió preventiva com n’és 

el PaP. 
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En definitiva, el conjunt dels problemes i factors tractats són la principal 

causa on rau la importància d’implantar un model que segueixi la tendència de 

la gestió preventiva dels residus. 
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6. PERCEPCIÓ ACTUAL DEL PORTA A PORTA A CATALUNYA 

 

 

 

 A partir de les enquestes realitzades a partir de diferents xarxes socials 

vaig rebre 98 respostes. Aquestes enquestes estan orientades a la visió més 

social de la gestió de residus. La opinió de la població del PaP és molt 

interessant ja que es pot tenir en compte en diferents municipis que no 

s’atreveixen implantar un model preventiu de la gestió dels residus. En aquest 

cas, les preguntes van orientades al coneixement del model PaP i si estarien 

d’acord amb la seva implantació en el seu municipi. 

 El número total va ser de 98 enquestats, dels quals 68 eren dones i 30 

homes. Les edats, en la seva majoria, eren adults (30-64 anys) amb 51 

enquestats, seguir dels joves (18-29 anys) amb 45 enquestats i el sèniors (+65 

anys) amb 2 enquestats. La procedència és molt important per poder entendre 

si el model PaP seria acceptat en diferents tipus de municipis (ciutats, pobles o 

barris). La majoria són de l’Àrea Metropolitana, la qual cosa és interessant. 

Trobem enquestats de Barcelona, Tarragona, L’Hospitalet de Llobregat,el Prat 

de Llobregat, Manresa, Viladecans, Sant Feliu de Llobregat, Vallirana, 

Castellbisbal, Sant Joan Despí, Abrera, Ripollet, Parets del Vallès, l’Arboç, El 

Vendrell o Palau-Solità i Plegamans. De tots els enquestats, un 49% no 

coneixia el model PaP, un 45% si, i un 4.1% ja s’utilitza en el seu municipi. A 

més, el 64% creu que el model PaP és un bon sistema de recollida per la seva 

comoditat i per la implicació ciutadana vers els residus. L’altre percentatge creu 

o no sap si el model funcionaria en el seu municipi. A més, el 70.4% no coneix 

cap sistema alternatiu i preventiu de la recollida dels residus, només el 

convencional. No obstant, un 29.6% coneixen altres sistemes de recollida i, 

entre ells, el model PaP o el sistema de canonades que aboquen els residus 

(separats en origen) als contenidors comunitaris. 

 Quan preguntem qui s’hauria d’encarregar de gestionar i tractar els 

residus municipals, un 61.2% creuen que són les Administracions Públiques i la 

població, per igual, els màxims responsables (Vegeu a la figura ). No obstant, 

un 31.6% creu que només és qüestió de les Administracions i un 5.1% de les 

empreses privades. Pel que fa a la dimensió del problema dels residus, el quasi  

90% considerava que és un problema a escala mundial i que repercuteix molt 

en el desenvolupament humà i ambiental del nostre planeta. Un 10% 

considerava que en ocasions era un problema a escala mundial i que calia 

veure casos concrets. 

 



24 

 

 

 

  

 

 

 

D’altre banda, les reaccions davant la possible implantació del PaP en el 

municipi de cada enquestat, el 74,5% estarien d’acord amb el model ja que el 

consideren pràctic, sostenible i més net que el sistema per contenidors al 

carrer. El 25,5% restant prefereixen no reciclar i utilitzar els contenidors al 

carrer ja que no tenen molt clar com funcionaria el PaP en el municipi. 

 

 

 

 

 

 

  

 

La majoria dels enquestats creien que la millor manera de mitigar els 

problemes ambientals generats per la producció de residus van ser a partir de 

la implicació d’una notable educació ambiental i un servei de recollida selectiva 

alternatiu al model convencional. No obstant, un 12% considera que el model 

convencional de recollida és el millor sistema de gestió de residus. Aquestes 

dades són interessants a l’hora de decidir en cada municipi quin tipus de model 

es vol aplicar ja que si es te en compte la opinió ciutadana, molts decidirien que 

prefereixen un model preventiu de la gestió dels residus. 

 

 

 

Figura 3: Percentatge segons qui s'ha d'encarregar de la gestió dels residus municipals 

Font: Resultats elaborats a partir del formulari de Google Docs 

Figura 4: Percentatge de la opinió d'una possible implantació del Porta a Porta 

Font: Resultats elaborats a partir del formulari de Google Docs 
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Per tant, a partir d’aquestes enquestes, podem observar com una 

majoria dels ciutadans de la Regió Metropolitana de Barcelona estaria a favor 

d’instaurar un model nou de recollida ja que, en molts casos, el consideren 

antic, poc pràctic i, consideren, que el model actual de recollida amb 

contenidors al carrer no facilita ni ajuda a la recollida selectiva i al reciclatge, en 

un món que produeix una gran quantitat de residus i contaminats a partir del 

consum de diversos bens, serveis i productes.  

 Així doncs, les Administracions Públiques haurien d’estudiar si en el seu 

municipi pot aplicar-se un model preventiu de gestió dels residus municipals, 

conscienciar més a la població (i als polítics) per tal de originar una societat 

sostenible en un temps en que el consum és un ordre del dia i un problema pel 

medi ambient i la societat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Percentatge de la opinió de la millor opció per mitigar els problemes de 
residus 

Font: Resultats elaborats a partir del formulari de Google Docs 
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7. ANÀLISIS MUNICIPAL DE LA RECOLLIDA SELECTIVA I RESULTATS 

 

 

 

Els municipis estudiats es caracteritzen no només per utilitzar la recollida  

PaP com a model preventiu de la gestió i tractament dels residus, també per 

unes peculiaritats com el tipus de economia que porten a cau, la trama urbana 

o les reaccions de la implantació del sistema de recollida selectiva per part de 

la població,. Gràcies a l’anàlisi i el tractament de les dades estadístiques, la 

visita als diferents municipis (treball de camp) i les entrevistes realitzades als 

Tècnics de Medi Ambient, posen en antecedents les característiques d’Arenys 

de Mar, Canet de Mar i Sant Sadurní d’Anoia. 

 Com es pot observar en la Figura, el municipi amb millors resultats de 

Recollida Selectiva és Sant Sadurní d’Anoia (79%), seguit per Canet de Mar 

(66%) i Arenys de Mar (34%). A continuació, l’anàlisi municipal ens introdueix 

dins del funcionament de cada municipi. 

 

 

 

  

 

  RS (%) Kg/hab/dia 

 
Arenys de 

Mar 
Canet de 

Mar 
St. Sadurní 

d'Anoia 
Arenys de 

Mar 
Canet de 

Mar 
St. Sadurní 

d'Anoia 

2004 8,75 14,89 44,62 1,76 1,68 1,69 

005 16,63 36,90 71,31 1,76 1,29 1,45 

2006 15,41 59,74 85,92 1,73 1,64 1,37 

2007 12,95 61,65 88,32 1,73 1,66 1,51 

2008 14,07 60,13 88,38 1,72 1,57 1,44 

2009 13,34 60,42 87,07 1,55 1,52 1,39 

2010 30,53 63,86 84,07 1,78 1,44 1,39 

2011 38,44 66,79 83,30 1,54 1,38 1,30 

2012 36,34 67,55 82,47 1,45 1,34 1,28 

2013 34,40 66,11 79,37 1,37 1,25 1,08 

Taula 1 : Evolució de la Recollida Selectiva (%) i la producció de residus (Kg/hab/dia) 
en els municipis estudiats (2004-2013)  

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’ARC 
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7.1. Arenys de Mar 

 

 Arenys de Mar, amb una població total de 15.307 habitants es 

caracteritza per ésser un municipi que compta amb diversos establiments 

turístics (Càmpings, apartaments i hotels), una estructura urbana de 

edificacions verticals i zones residencial de mitjana i baixa densitat de població 

(Vegeu imatge zones urbanes). A més, apareix el factor de la estacionalitat, 

qüestió que cal tenir en compte a l’hora d’implantar el model de recollida PaP ja 

que segons la estació de l’any (també afecta els caps de setmana però a 

menor escala) hi ha més o menys població (turisme de segona residencia) la 

qual cosa fa augmentar la producció de brossa i, per tant, és necessari més 

operaris amb una major freqüència. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Arenys de Mar va implantar el model de recollida selectiva PaP l’any 

2011 al 85% del municipi. L’Ajuntament va implantar 4 fraccions (FORM, 

rebuig, paper i cartró i envasos) mitjançant PaP i, en contenidors-iglú, el vidre. 

El fet pel qual, el municipi no va instal·lar a tota la ciutat el model PaP va ser 

per dues raons. La primera era que el municipi compta amb diferents 

urbanitzacions de baixa densitat i una alta estacionalitat concentrada a l’estiu i 

els caps de setmana. Aquesta estacionalitat comportava que els nouvinguts no 

acceptessin el PaP com a model de recollida i, per tant, fan turisme de residus 

Font: elaboració pròpia a partir  la aplicació Instamaps. Amb color taronja urbanisme 

d'alta densitat de població, amb groc urbanisme de mitjana densitat de població i 

verd urbanisme de baixa densitat de població 

 

Figura 6: Mapa  de les trames urbanes a Arenys de Mar (2015)  
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(o els llencen al primer contenidor que troben de camí a casa o s’ho porten fins 

al seu municipi). L’altre motiu va ser un carrer que el consideren conflictiu, per 

diferents temes (polítics, urbanístics, etc). En ambdós casos, l’Ajuntament va 

optar per instal·lar Àrees d’Emergència amb ús exclusiu pels veïns de les 

urbanitzacions i d’aquest carrer en concret (carrer amb edificacions verticals i 

un gran número de veïns).  

Els motius, pels quals l’Ajuntament va implantar el PaP a la resta del 

municipi, van ser les bones experiències d’altres municipis PaP que van 

experimentar un augment en la recollida en la recollida en origen i el reciclatge. 

A més, els resultats assolits per l’Ajuntament eren baixos i insuficients (molt 

d’impropis i molta fracció resta) i econòmicament no era viable. Abans de la 

implantació del PaP, el percentatge de recollida selectiva (RS) al municipi 

oscil·lava entre 10-15%. A partir de la implantació del model PaP, aquest 

percentatge va augmenta el doble arribant, al 2011, a un 38% de RS. Per tant, 

augmentar el percentatge de recollida selectiva i el de reciclatge va ser motiu 

per implantar el PaP. 

 Trobem oscil·lacions en la recollida selectiva segons el període de l’any. 

Mentre que durant l’estiu, la recollida selectiva baixa a causa del turisme i les 

segones residencies, durant el hivern aquest percentatge torna augmentar 

considerablement. 

 En les primeres reaccions de la població, l’Ajuntament es va trobar de 

tot. Des d’aquells que veien que el PaP era una sortida a la problemàtica de 

mediocre recollida selectiva, a més de ser un model pràctic, còmode i 

sostenible, d’altres (una petit porció de la població i els de segona residencia) 

es negaven a seguir un altre model que no fos al dels contenidors. Actualment, 

no obstant, continua rebutjant el PaP aquella porció de la població estacional 

tot i els esforços de les Administracions Públiques per fer campanyes de 

conscienciació a aquest àmbit poblacional. Els ciutadans que viuen 

permanentment al municipi ja ho tenen interioritzat tot i haver-hi casos 

específics de rebuig del sistema. Per evitar les males pràctiques del PaP, 

l’Ajuntament va optar per no instaurar el model PaP a les urbanitzacions 

(població de segones residencies) i instal·lar-hi un Àrea d’Emergència tancat i 

evitar l’ús irracional d’aquest indret ja que està centrada, únicament, als 

ciutadans de urbanitzacions i segones residencies.  

 Tot i així, el PaP té la necessitat d’utilitzar una eina de suport com són 

les campanyes informatives i de conscienciació ciutadana per mantenir una 

continuïtat d’afiliats al PaP. L’equip de govern realitza diverses campanyes 

informatives durant tot l’any (focalitzades a l’hivern a la població resident i a 

l’estiu a la població forana). Les campanyes es realitzen a tot tipus d’entitats 

(escoles/instituts, comerciants, particulars i establiments turístics) amb una 

doble funció. La primera és mantenir la continuïtat del PaP, resoldre dubtes i 
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problemes específics de cada cas. La segona és difondre el model als 

nouvinguts que desconeixen el PaP. A més, l’Ajuntament té una sèrie de 

programes de seguiment als operaris que ofereixen el serveis i que informa de 

les incidències i problemes que sorgeixen durant la recollida per tal d’actuar de 

manera ràpida i concisa. A més de les sessions informatives sobre el PaP, 

també tracten altres tipus de qüestions mediambientals (eficiència energètica i 

de les aigües, parcs naturals, etc). 

 En definitiva, l’Ajuntament compta amb diferents actors que ofereixen 

sessions informatives per tal d’arribar a totes les edats i entitats del municipi. 

Els principals actors implicats són, en primer estància, l’Ajuntament i el seu 

equip de tècnics, seguit dels usuaris o usuàries (població i comerciants) que 

són a qui realment va dirigit aquest servei. Es mantenen contactes amb el Port 

d’Arenys de Mar ja que consideren oportú mantenir una estreta i bona relació 

entre Ajuntament i el Port en termes de residus. 

 L’Ajuntament d’Arenys considera que existeixen uns factors claus per tal 

de poder desenvolupar correctament el model PaP. Prèviament a la seva 

instauració, són fonamentalment important les campanyes de sensibilització i 

les sessions informatives. En aquestes sessions prèvies, s’informa de quins 

són els canvis que es produiran en el model de recollida i quins seran els 

possibles resultats (millorar la recollida selectiva i el reciclatge per disminuir la 

quantitat d’impropis i millorar la qualitat de les diferents fraccions, a més de 

resoldre diferents dubtes que poden sorgir). Conscienciar a la població de la 

importància actual de millorar la recollida selectiva és un dels principals 

objectius del Pap. Per altre banda, el tipus de població també influeix. Mentre 

que en municipi residencials i amb poca estacionalitat, el model funciona 

correctament amb quasi cap problema estructural i de gestió, en el cas 

d’Arenys, l’alt nombre de segones residencies sumat al turisme de costa 

impossibilita el funcionament del PaP segons en quins casos (com he 

mencionat anteriorment). A més, indirectament, depèn del perfil del ciutadà. Si 

prèviament ja era conscient i sostenible, el PaP és un regal en comptes d’un 

problema. A més, la trama urbana (lligada al tipus de població) influeix en la 

optimització del model PaP. En habitatges de petites dimensions i unifamiliars, 

el sistema, generalment, pot funcionar sense cap problema. En canvi, en grans 

blocs on conviuen un gran nombre de veïns, la gestió PaP és més complicada 

(tot i que en cada cas es diferent i cal aplicar accions individuals o 

seccionaries). Finalment, els colors polítics tot i trobar el model PaP en 

diferents Ajuntaments amb unes ideologies totalment diferents. 

 Per últim, Arenys compta amb diferents instal·lacions que ajuda a que 

sigui viable el PaP. La empresa contractada té la seva seu al municipi. Per tant, 

compta amb tot tipus de maquinaria necessària per poder gestionar i tractar 

correctament la recollida selectiva. A més, compta amb 3 àrees d’emergència 

com a servei complementari al PaP (i d’ús exclusiu al 15% del municipi que no 
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realitza el PaP). Finalment, el municipi compta amb una deixalleria fixa, 

localitzada a les afores del municipi, i una deixalleria mòbil durant alguns 

mesos (sobretot a l’estiu). En la deixalleria hi ha les diferents fraccions que es 

fan amb PaP més altres fraccions especials (piles, pneumàtics, bateries, restes 

de poda i runes, etc.). No té planta de compostatge, no obstant, l’Ajuntament 

compta amb 18 particulars/compostadors que ho practiquen en les seves llars. 

 

 7.2. Canet de Mar 

 

 Canet de Mar, amb una població total de 14.123 habitants (2014) es 

caracteritza, com en el cas d’Arenys de Mar, per ser un municipi amb diversos 

establiments turístics (càmpings, apartaments i hotels), una estructura urbana 

concentrada al nucli urbà (blocs petits i mitjans) i algunes urbanitzacions de 

baixa densitat amb una clara estacionalitat. La estacionalitat influeix al 

comportament normal del municipi, no tant per les segones residencies, ja que 

són inferiors i més conscienciades, sinó pel turisme convencional (xiringuitos i 

càmpings, sobretot). Aquesta influencia del turisme a l’hora de gestionar 

correctament la recollida de residus, l’Ajuntament ho té molt en compta. Així, 

com el cas anterior, els resultats milloren durant la estació hivernal i empitjoren 

durant l’estiu. Tanmateix passa amb el número d’operaris que augmenten 

durant l’estiu per optimitzar i realitzar la gestió de manera ràpida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Mapa  de les trames urbanes a Canet de Mar (2015) 

Font: elaboració pròpia a partir  la aplicació Instamaps. Amb color taronja urbanisme 

d'alta densitat de població, amb groc urbanisme de mitjana densitat de població i 

verd urbanisme de baixa densitat de població 
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 Canet va implantar el model de recollida selectiva PaP l’any 2005 al 

100% del municipi. L’Ajuntament va implantar 4 fraccions (FORM, rebuig, paper 

i cartró i envasos) mitjançant PaP i, en contenidors-iglú, el vidre. El fet pel qual 

no va aplicar la fracció vidre amb el model PaP va ser per les característiques 

que aquesta fracció implica ja que és una fracció perillosa (es trenca amb 

facilitat) i el soroll que provoca la seva recollida. Els motius de l’Ajuntament per 

implantar el model PaP a Canet van ser diversos. Primerament, l’Ajuntament 

tenia com a objectiu millorar la recollida de la fracció orgànica i reduir les 

quantitat d’impropis a la resta de fracció. Així doncs, en un inici només es va 

implantar el model PaP a la fracció orgànica (FORM). Com van observar canvis 

significatius en la recollida de la FORM a partir de l’augment de la recollida de 

la FORM i la disminució dels impropis, van decidir gestionar la resta de 

fraccions (excepte el vidre) mitjançant el PaP. Així doncs, van passar d’un 7% 

de recollida selectiva (2004) a un 15% de recollida selectiva l’any d’implantació 

del model. Un altre motiu que els va portar a realitzar el PaP a Canet va ser el 

tema econòmic. Els baixos resultats assolits abans de la implantació del PaP 

causaven alts costos de manteniment, gestió i tractament dels residus i unes 

altes taxes d’escombraries. Aquest fet era causat per l’alta recollida de la 

fracció resta/rebuig i la baixa qualitat i quantitat de recollida de la FORM. Per 

tant, van considerar que si utilitzaven un model sostenible que sigui còmode i, a 

més, assolís l’objectiu establert per l’Ajuntament, podria disminuir el cost (o 

mantenir-se) i rebre cànons de retorn gràcies als bons resultats. 

 Però assolit aquests resultats i complir amb les expectatives no va ser 

fàcil. Durant l’any 2002 i 2003, l’Ajuntament va treure una sèrie de campanyes 

de sensibilització i unes sessions informatives del PaP. Van demostrar els 

avantatges i els inconvenients del model PaP i del model convencional. Les 

primeres reaccions van ser, en general, bones tot i que hi van trobar sectors de 

la població que, facin el que facin, no estan d’acord amb els canvis que 

realitzen l’Ajuntament. El 10% de la població ja era conscient i sostenible, un 

80%, un volum important i que li interessava molt a les Administracions 

Públiques, calia treballar-hi perquè acceptin el model i s’adaptin. Finalment, al 

municipi hi ha un 10% de la població que es neguen rotundament al model PaP 

i que cal implicar-hi molt de temps per tal d’arribar a un acord entre ambdós 

bàndols.  

 Pel que fa als comerços, les  sessions informatives van ser intenses tant 

prèviament com durant el funcionament del PaP. En aquest sistema productiu 

(comerços) van implantar el model de Pagament per Generació (com més 

producció de residus, més paguen) ja que amb el PaP es complicava molt 

(gran xarxa comercial al municipi). Aquestes sessions es centren en la 
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resolució dels diferents problemes i incidències que poden sorgir durant la 

gestió comercial dels residus. Als responsables dels establiments turístics 

també els animem per tal de que actuïn, de certa manera, com a educadors 

ambientals mitjançant tríptics i altres tipus d’informació molt interessants per als 

turistes. 

 Els principals actors que actuen i tenen influència en el model PaP són 

aquells que estan directament implicats en la gestió i tractament dels residus. 

En primer pla, hi ha l’Ajuntament que és qui gestiona i permet el bon 

funcionament del PaP. A nivell de poble, hi ha diferents entitats que donen 

suport al PaP com són alguns grups ecologistes. A les escoles i instituts 

realitzen campanyes, activitats i visites relacionades amb el PaP i altres temes 

mediambientals. No obstant, el municipi no esta associats a cap tipus 

d’agrupació sense ànim de lucre però tenen plantejat entrar a l’Associació de 

municipis catalans per la Recollida Porta a Porta. 

 L’Ajuntament té molt clar que cal seguir uns criteris i unes directrius molt 

clares per tal d’aplicar el model PaP al municipi. Per l’òptim funcionament cal 

tenir en compta el tipus d’urbanització i com es consolida la trama urbana. Des 

de l’Ajuntament tenen catalogats els habitatges per illes i carrers (amb número 

d’habitatges i veïns). Així tenen un major control alhora de gestionar la recollida 

selectiva dels residus. A més, cal realitzar un estudi econòmic del servei en el 

municipi i conèixer molt detalladament la trama comercial existent (restaurants, 

comerços, oci, etc.). Implicar una bona educació ambiental prèvia a la 

implantació del model PaP per tal de conscienciar i sensibilitzar a la població i, 

així, evitar problemes i enfrontaments socials. 

 

 7.3. Sant Sadurní d'Anoia 

 

 Sant Sadurní d’Anoia, amb una població total de 12.590 habitants (2014) 

es caracteritza, a diferencia dels altres dos casos, per tractar-se d’una ciutat-

rural amb una clara tendència al desenvolupament econòmic basat en el sector 

primari. La estructura urbana es complexa amb un nucli urbà consolidat i, dins 

el  terme municipal, petits barris dispersos. Al tractar-se d’un municipi semirural, 

a l’hora de gestionar correctament la recollida de residus cal tenir en compte 

aquest fet ja que, com més endavant veurem, influeix en el funcionament del 

PaP. 

 Sant Sadurní d’Anoia va implantar el model de recollida selectiva PaP 

l’any 2005 al 97% del municipi. Això és així ja que, com he dit abans, trobem 

petits barris dispersos fora del nucli urbà. Aquests barris tenen una trama 

urbana peculiar que impossibilita el funcionament del PaP. Tenen carrers 
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estrets i, a més, es troba apartat del nucli urbà. En uns inicis, el municipi només 

realitzava la recollida PaP en la FORM, però amb el temps van veure que els 

nivells de reciclatge encara podien millorar. Posteriorment, va introduir les 

fraccions resta, paper i cartró i envasos en la recollida PaP. Com en Canet i 

Arenys, Sant Sadurní va optar a seguir utilitzant els contenidors-iglú per la 

recollida del vidre pels mateixos motius que els altres dos municipis ho van fer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 La idea de implantar el sistema de recollida selectiva PaP va aparèixer 

quan un regidor, Isidro Rando i Felipe, va comentar a l’equip de govern les 

pràctiques sostenibles emprades en altres ciutats d’Europa (ell va viure molts 

anys per Europa). En aquell moment, Sant Sadurní mantenia unes dades de 

recollida selectiva molt baixes i uns índexs de rebuig molt alts. Així doncs, ho 

va proposar a l’equip de govern. Al 2001 van tenir les primeres experiències  

sense aplicar directament el PaP (Recollida selectiva de la FORM) i va haver-hi 

bons resultats. Aquests bons resultats van impulsar que al 2005 s’apliqués el 

model PaP a la resta de fraccions, excepte el vidre. 

 En un inici, tant la població com la oposició política va dificultar la 

implantació del PaP. El municipi va quedar partit en dos fruit d’una oposició 

Figura 8: Mapa  de les trames urbanes a Sant Sadurní d'Anoia (2015) 

 

Font:  elaboració pròpia a partir  la aplicació Instamaps. Amb color taronja urbanisme 
d'alta densitat de població, amb groc urbanisme de mitjana densitat de població i verd 
urbanisme de baixa densitat de població 
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rotunda al PaP per part d’alguns partits polítics. Durant el 2004 i 2005, el PSC 

(Partit Socialista de Catalunya) va dur a terme un conjunt de manifestacions, 

juntament amb una part de la població que ho rebutjava. Finalment, com l’equip 

de govern tenia un regidor més a l’Ajuntament, va sortir sí al PaP. Actualment, 

el 70% dels ciutadans accepten, volen i tenen interioritzat el model de recollida 

selectiva PaP. L’altre percentatge són aquells que no ho volen ja sigui per la 

falta de sensibilització ambiental (no volen reciclar perquè consideren la gestió 

dels residus un problema de les Administracions Públiques) o bé per l’horari i 

prefereixen el model convencional de contenidors al carrer. Així doncs, trobem 

aquell que ho intenten i que cerquen alternatives per portar a cau una recollida 

selectiva. D’altres, en canvi, tenen l’hàbit de reciclar però prefereixen el model 

de contenidors i aquells que es neguen rotundament a qualsevol model imposat 

per l’Ajuntament. Aquests últims provoquen una sèrie de problemes en el 

funcionament adequat i en la gestió dels residus. 

 Les campanyes i les sessions informatives són una eina clau per 

conscienciar a la població i fer-li veure que cal gestionar-nos bé dins de tots els 

àmbits (escoles, domicilis, ajuntaments...). Tot i així, abans del PaP, dins el 

municipi de Sant Sadurní ja hi havia ciutadans que reciclaven i feien una bona 

recollida dels residus, però aquest percentatge era mínim. L’Ajuntament va 

realitzar diferents sessions informatives abans de la implantació del model PaP 

on explicaven com funciona i la importància (econòmica i ambiental) d’implantar 

un model preventiu. També van fer campanyes a favor de l’autocompostatge, 

donant la possibilitat de retirar la taxa d’escombraries a canvi de fer compost 

amb la FORM. En total hi ha uns 15 o 20 autocompostadors en domicilis i un de 

comunitari però realment no funciona gaire bé. Per exemple, amb el 

compostador comunitari, cap veí es volia responsabilitzar pel bon funcionament 

de la recollida de la FORM per, posteriorment, llençar-ho en el compostador, ni 

tampoc volen estar pendents del manteniment del mateix compost. A les 

escoles realitzen diferents tallers i sessions informatives per tal d’arribar tant als 

adults com als joves i infants (també tracten altres temes mediambientals). 

 Implicats en el model PaP són, directament, l’Ajuntament i la empresa 

que ofereix el servei. Hi ha constituït el Consell de Medi Ambient que és un 

òrgan assessor  i consultori format per diferents entitats, entre elles, tots el 

grups polítics, les escoles i instituts, les entitats de Medi Ambient i l’Ajuntament. 

Quan hi ha canvis importants es plantegen en aquest consell per tal d’opinar i 

estar d’acord amb les decisions que duen a terme en el municipi. 

 a l'hora d’implantar la recollida selectiva PaP cal tenir en compte 

diversos criteris o factors. Des d’una perspectiva més social, cal tenir molt clar 

quina és el tipus de població i com esta configurat la trama urbana. Com els 

casos anteriors, el perfil i els moviments de població en el municipi implica una 

major implicació educativa i cal trobar alternatives per optimitzar la recollida, en 

segons quins casos. D’altre banda, Sant Sadurní té un petit percentatge que la 
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població viu dispersa pel terme municipal la qual cosa impossibilità el 

funcionament d’aquest model. 

 7.4. Resultats  

 A partir de la informació municipal i les entrevistes, els resultats finals de 

cada municipi, en termes de funcionament, són similars. Tots parteixen de la 

idea que cal realitzar un estudi previ a la seva implantació per minimitzar els 

problemes de gestió quan aquest ja sigui operatiu. Tot i així a continuació 

esmentaré els resultats per cada municipi. 

 El municipi d’Arenys de Mar, tot i ser un municipi amb uns resultats de 

recollida baixos (per sota de la mitjana PaP), el municipi té marcats, com a 

metes, la reducció de la quantitat de rebuig, augmentar la quantitat i qualitat de 

FORM i mantenir una clara consciencia ambiental de la població. Per tal 

d’assolir aquestes metes, l’Ajuntament convoca diverses sessions informatives i 

campanyes per mantenir una bona comunicació entre els dos principals actors, 

la població i l’Ajuntament. També es important que les Administracions 

posseeixi una visió realista del model i no, necessàriament, aplicar la recollida 

PaP a tot el municipi si en alguns sectors no funciona per certes 

característiques que ho impedeixen (trama urbana, perfil de la població...). 

Llavors, partint d’aquestes dues premisses, l’Ajuntament d’Arenys té 

programades una sèrie d’actuacions per optimitzar i millorar el funcionament 

del PaP. Entre les actuacions més importants trobem el retorn de les sancions. 

Aquest tema és complicat i cal modificar les ordenances municipal per tal de 

poder aplicar aquest tipus de sanció econòmica. A més, el rebuig vers les 

mesures correctores a partir d’una taxa o pagament no sol agradar a la 

població. Un altre pla d’actuació que tenim previst millorar és la recollida als 

càmpings i xiringuitos ja que hi ha una major recollida de la fracció resta 

respecte la fracció FORM. 

 El model PaP en Arenys de Mar comporta un conjunt de fortaleses, 

debilitats i oportunitats que influeixen en el funcionament de la recollida PaP. 

L’alta participació en el reciclatge i en la recollida en origen de les fraccions és 

una fortalesa molt a tenir en compte pel sistema PaP en el municipi. A més, la 

seva simplicitat i comoditat per a la població comporta un atractiu al PaP. No 

obstant, el turisme i les segones residencies comporta una debilitat del model ja 

que impedeix que funcioni de manera adequada la qual cosa no ha permès 

implantar-ho a tot el municipi. Així doncs, el tipus de població que hi ha al 

municipi sumat la trama urbana són les principals debilitats que tenen en 

compte alhora d’implantar el PaP. Però el model també té diverses oportunitats. 

La experiència d’Arenys de Mar com a municipi de costa i turístic dóna lloc a 

animar a altres municipis amb característiques similars a implantar el model de 

recollida PaP. A més, el PaP dóna una imatge de municipi sostenible i que 
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s’implica en els problemes mediambientals. Aquesta imatge els beneficia en les 

marques turístiques local de la zona. 

 Des de l’Ajuntament animen als petits i mitjans municipis a implantar el 

model de recollida tenint en compte els sectors econòmics (trama comercial), el 

tipus de població i la estructura urbana. La implicació per part de les 

Administracions Públiques ha de ser constant durant la seva execució i intentar 

minimitzar els problemes que poden sorgir. 

 

 D’altre banda, el municipi de Canet de Mar manté uns resultats al voltant 

de la mitjana total dels municipis PaP. Tot i assolir uns resultats bons, 

l’Ajuntament té previst un conjunt d’accions per optimitzar el funcionament de la 

recollida PaP. Primerament, la retirada de les Àrees d’Emergència (excepte en 

un carrer) i la substitució d’aquesta instal·lació pel Servei d’Emergència de 

caire més pròxim i personal, guanya la confiança de la població que rebutjava 

el sistema pel calendari establert (no s’ajustava a la vida quotidiana del 

ciutadà). Per un altre costat, al carrer on no realitzen el PaP i en el qual s’ha 

observat moviments residuals (turisme dels residus), tenen plantejat utilitzar 

unes targetes magnètiques per poder utilitzar els contenidors (contenidors 

tancats, similar a l’Àrea d’Emergència) i mantenir un control d’aquest turisme 

dels residus. Alhora de mantenir un major control, tenen previst introduir un xip 

en els cubells (major control de consum i gestió dels residus) i canviar el 

calendari de recollida per tal de fer-lo més adequat a tota la població. En un 

futur,  l’Ajuntament vol establir en la totalitat del municipi el model PaP. En 

general, el funcionament de sistema PaP en Canet és òptim tot i trobar petits 

conflictes o problemes específics la qual cosa no necessita cap tipus de gran 

actuació en el municipi.  

Les principals debilitats del model PaP al municipi són les segones 

residencies i el turisme. El turista no acostuma a utilitzar pràctiques sostenibles 

a l’hora de viatjar. Per tant, els turistes molt difícilment faran un bon ús sistema 

tot i que l’Ajuntament s’implica molt en fer campanyes en el sector turístic. 

Sovint, aquells que tenen una segona residencia a Canet, s’emporten les 

escombraries al seu municipi ja que el calendari actual no permet la recollida 

de segons quines fraccions als caps de setmana. Pel que fa a la tipologia dels 

edificis, l’Ajuntament ha de realitzar petites incisions per optimitzar el servei en 

aquest tipus d’habitatge on es concentra un gran número de veïns. No obstant, 

la recollida PaP també comporta fortaleses tant en el municipi com en la pròpia 

gestió dels residus. Els 10 anys d’experiència han demostrat que aquest 

sistema funciona a Canet i que es troba en un moment de consolidat i 

respectat. Durant aquests anys, la recollida selectiva de totes les fraccions ha 

millorat i els costos no han augmentat notablement. El tema econòmic, no 
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obstant, és la principal oportunitat per aplicar el model en els municipis catalans 

ja que gràcies al cànon de retorn les taxes es mantenen o pugen poc.  

 Amb els coneixements i les experiències del municipi de Canet de Mar, 

l’equip de govern incita a implantar el model PaP sempre i quan aquest s’adapti 

a cada municipi. Segons l’Eduard Moreno, Tècnic de Medi Ambient de Canet, 

l’ARC hauria de promocionar aquest tipus de model de recollida a tots el 

municipis menors de 50.000 habitants i restringir el model convencional a 

aquells casos concrets d’alta densitat de població com el cas de L’Hospitalet de 

Llobregat o Badalona. 

 

 Sant Sadurní d’Anoia, com un clar exemple de ciutat rural, és el municipi 

estudiat amb millors resultats assolits. Tot i la forta negació del model per part 

de la oposició política i una part de la població, l’Ajuntament ha sabut resoldre 

aquests problemes i continuar assolint bons resultats de recollida selectiva. 

Encara la complexitat de la trama urbana, amb barris dispersos pel terme 

municipal que no realitzen el PaP, i la negació inicial del model PaP, el sistema 

es troba en ple procés de maduració i d’assimilació. No obstant, tenen previst 

aplicar els xips als cubells per tenir un major control. Els barris dispersats és 

impensable utilitzar el model de recollida PaP ja que les característiques 

d’aquest barri i la llunyania respecte el nucli urbà impossibilita el correcte 

funcionament. Malgrat això, sí tenen la intenció de fomentar l’autocompostatge 

de la fracció orgànica.  

 Les debilitats que presenta el model en Sant Sadurní són la falta de 

suport inicial d’una part de la població i la forta oposició política. Aquest rebuig 

inicial del model PaP va limitar el compliment dels objectius establerts per part 

de l’Ajuntament ja que un percentatge de la població es negava emprar la 

recollida selectiva i, com a conseqüència, la fracció resta continuava en un 

nivell molt alt. D’altre banda, les Àrees d’Emergència també impossibiliten el 

correcte funcionament del PaP donat que aquestes àrees són utilitzades com a 

únic model de recollida per aquells que no volen realitzarel PaP. La experiència 

i les dimensions de població són una fortalesa perquè poden demostrar que el 

sistema de recollida funciona en les petites i mitjanes ciutats. 

 El Tècnic de Medi Ambient, Jordi Gual, fomenta la implantació del model 

PaP en municipis inferiors a 25.000 habitants ja que considera que no 

comportaria gaires problemes estructurals del servei. No obstant, considera 

que en els municipis amb més de 25.000 habitants caldria ser estudiats per tal 

de considerar que el sistema és òptim en la seva totalitat o per segmes/barris. 
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 En comparació amb altres municipis PaP a Catalunya, els municipis de 

Sant Sadurní d’Anoia i Canet de Mar es situen per sobre la mitjana de recollida 

selectiva PaP (60% de recollida selectiva). Arenys de Mar, en canvi, tenen uns 

resultats de recollida selectiva baixos que no arriben al 40% de recollida 

selectiva. Aquestes dades representen el funcionament del model PaP, mentre 

que Sant Sadurní i Canet realitzen la recollida de manera adequada tot i les 

oscil·lacions de la recollida segons la estació de l’any. Influeix en els resultats, 

els anys d’experiències ja que aquests dos municipis porten 10 anys amb el 

PaP. Arenys de Mar va implantar el model PaP posteriorment (2011) la qual 

cosa podem dir que el model no està consolidat plenament i cal aplicar 

diferents estratègies per millorar la seva recollida.  

 Es pot confirmar que amb la experiència, el model millora i assoleix uns 

millors resultats tant de recollida selectiva com la disminució de la producció de 

residus en origen (Kg/hab/dia). Això es degut a la forta implicació de les 

Administracions Públiques que aposten per un model preventiu en la gestió de 

la recollida. Observem com a partir de la implantació del PaP, els municipis han 

evolucionat arribant a duplicar els seus resultats a posteriori a la implantació 

(vegeu figura 9). 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l'ARC  

Figura 9: Evolució de la recollida selectiva (%) dels tres casos estudiats (2004-2013) 
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 De la mateixa manera que la recollida selectiva a millorat, la producció 

de brossa ha disminuït (Kg/hab/dia) progressivament (vegeu figura ). En el cas 

de Canet de Mar, s’observa com  fins al 2007 no es va haver-hi una disminució 

de la producció de brossa causat, principalment, pel turisme i les segones 

residencies ja que el model no estava consolidat. 

  

Si fem una comparativa amb els municipis més grans del PaP (a part dels tres 

casos estudiats) observem com els municipis més grans ( >15.000 habitants) 

com Blanes, Torredembarra i Arenys de Mar els resultats assolits no arriben el 

40% de recollida selectiva. 

No obstant, els municipis que 

es situen en el rang de 

10.000-14.500 habitants, com 

Palau-Solità i Plegamans, 

Canet de Mar, Sant Sadurní 

d’Anoia, Argentona i Sant 

Andreu de Llavaneres, els 

resultats milloren 

considerablement superant la 

mitjana PaP del conjunt de 

Catalunya (vegeu a la figura 

11). 
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Figura 10: Evolució de la producció de brossa (Kg/hab/dia) dels tres casos estudiats (2004-2013) 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l'ARC 

Figura 11: Recollida selectiva (%) dels 8 municipis més grans 
del Porta a Porta (2013) 

Font: elaboració pròpia a 
partir de les dades de 

l'ARC 
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8. CONCLUSIONS 

 

 

 

 Aquesta última part es dedicarà a verificar o refusar aquelles hipòtesis 

que en la part introductòria es van formular així com a extreure quines han 

estat les conclusions finals del treball. 

 La primera hipòtesi, es referia a les característiques singulars i 

específiques que cal estudiar prèviament a la implantació del model de recollida 

PaP per l’òptim funcionament de la gestió i el tractament dels residus. Tal i com 

s’ha analitzat en aquest treball, els municipis que millor realitzen el PaP són 

aquells que prèviament realitzen sessions informatives i campanyes de 

sensibilització a la població i als sectors econòmics del municipi. Tanmateix, la 

trama urbana i el tipus de població influeixen directament en la correcte 

recollida PaP i, per tant, cal tenir en compte aquestes característiques a l’hora 

de instaurar el PaP. N’hi ha factors concrets per cada municipi que influeixen 

en el funcionament del sistema i que calen aplicar unes estratègies segons 

cada cas. 

 La segona hipòtesi, que determinava que els municipis PaP assolien 

millors resultats en termes de recollida, qualitat i quantitat de residus municipals 

que els municipis amb el sistema de recollida convencional amb contenidors a 

la via pública. Aquesta hipòtesi és difícil verificar o refusar tenint en compte els 

casos pràctics estudiats en aquest treball però, en general, els resultats són 

millors i el nivell de conscienciació ambiental per part de les Administracions 

Públiques i  la població són superior que en aquells municipis que no fan PaP. 

Tot i així, podem trobar-nos casos específics de municipis PaP que tenen 

pitjors resultats que d’altres que no realitzen cap tipus gestió preventiva dels 

residus municipals. 

Finalment, la darrera hipòtesi feia referència a la aplicabilitat del model PaP en 

tots el municipis de Catalunya sempre i quan es tingui en compte les diferents 

variables que influeixen en el seu funcionament. Aquesta hipòtesi no és 

completament vertadera i, per tant, s’ha de refusar. És quasi impossible que el 

model PaP funcioni en la totalitat dels municipis. En aquest treball s’ha tractat 

alguns casos (Sant Sadurní d’Anoia i Arenys de Mar), no realitzen el 100% de 

recollida PaP ja que les característiques del municipi no ho fan viable. 

S’observa com alguns barris d’edificacions verticals i un gran nombre de veïns 

o les urbanitzacions impossibiliten la viabilitat del model tant en termes 

econòmics com del propi servei. Com s’ha verificat en les hipòtesis anteriors, 

cal aplicar el model PaP segons les característiques socials, econòmiques i 
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urbanes de cada municipi per tal de poder fer petites incisions en aquelles 

zones que impossibilita la recollida PaP. 

 Deixant de banda les hipòtesis, personalment considero que les entitats 

pertinents (Generalitat, ARC, Ajuntaments...) s'haurien de centrar en estudiar i 

fomentar el model de recollida PaP per tal de poder minimitzar el problema que 

s’arrossega des de finals del segle XX i que comporta un greu problema pel 

desenvolupament normal de la natura i el medi ambient. Aquestes mateixes 

entitats, sigui pel motiu que sigui, els ha interessat fomentar i aplicar el model 

de recollida convencional la qual cosa no ha permès que la població sigui 

conscient del greu problema que comporta no reciclar, reutilitzar o reduir. Sorts 

d’alguns municipis que han decidit aplicar i apostar per un desenvolupament 

sostenible fent còmplice als ciutadans i als sectors econòmics  en la gestió 

preventiva dels residus municipals. 
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ANNEXS DE FIGURES I TAULES 

Figura 1. Localització dels municipis Porta a Porta a Catalunya (2015) 

Figura 2. Localització dels municipis estudiats en el conjunt de Catalunya 

(2015) 

Figura 3. Percentatge segons qui s'ha d'encarregar de la gestió dels residus 

municipals 

Figura 4. Percentatge de la opinió dels enquestats sobre una possible 

implantació del Porta a Porta en el seu municipi 

Figura 5. Percentatge de la opinió dels enquestats sobre la millor opció per 

mitigar els problemes dels residus 

Figura 6. Mapa de les trames urbanes d'Arenys de Mar (2015) 

Figura 7. Mapa de les trames urbanes de Canet de Mar (2015) 

Figura 8. Mapa de les trames urbanes de Sant Sadurní d'Anoia (2015) 

Figura 9. Evolució de la Recollida Selectiva (%) dels tres casos estudiats (2004-

2013) 

Figura 10. Evolució de la producció de brossa diària (Kg/hab/dia) dels tres 

casos estudiats (2004-2013) 

Figura 11. Recollida Selectiva (%) dels 8 municipis més grans del Port a Porta 

Taula 1. Evolució de la Recollida Selectiva (%) i la producció de brossa diària 

(Kg/hab/dia) en els municipis estudiats 
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ANNEX 

1. Llistat dels municipis Porta a Porta a Catalunya (2015) 

TIANA ULLDEMOLINS 

TONA CORNUDELLA DE MONTSANT 

RIUDECANYES MALLA 

BALENYÀ GANDESA 

TARADELL TIVISSA 

CALLDETENES MARTORELLES 

CERVERA OLÈRDOLA 

VILADRAU SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER 

FOLGUEROLES BRULL 

GUISSONA CENTELLES 

BATEA PORRERA 

TORÀ GRATALLOPS 

SANT GUIM DE FREIXENET MORERA DE MONTSANT 

ARENYS DE MUNT AIGUAFREDA 

TORRELLES DE LLOBREGAT SANT MARTÍ DE CENTELLES 

SANT ANDREU DE LLAVANERES SANTA EUGÈNIA DE BERGA 

VILOBÍ D'ONYAR PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS 

LLIÇÀ DE VALL CASTELLTERÇOL 

MIRAVET BELLMUNT DEL PRIORAT 

LLAGOSTERA TORREDEMBARRA 

GARCIA ARBOÇ 

ARGENTONA HORTA DE SANT JOAN 

FATARELLA BOT 

RASQUERA ARNES 

SANT FELIU DE CODINES PRAT DE COMTE 

FALSET PINELL DE BRAI 

MASROIG POBLA DE MASSALUCA 

BLANES CORBERA D'EBRE 

SANTPEDOR CASERES 

SEVA VILALBA DELS ARCS 

SANT SADURNÍ D'ANOIA FIGARÓ-MONTMANY 

CANET DE MAR SANTA MARIA D'OLÓ 

MATADEPERA TAGAMANENT 

RODA DE TER CABACÉS 

SANT ANTONI DE VILAMAJOR SANT POL DE MAR 

SANT JOAN DE LES ABADESSES VERDÚ 

ARTESA DE LLEIDA GUIAMETS 

BRÀFIM CAPÇANES 

PONT D'ARMENTERA VILA-RODONA 

VILABELLA POBOLEDA 

ALIÓ CASTELLSERÀ 
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RODONYÀ BISBAL DEL PENEDÈS 

MASÓ SANT JAUME DELS DOMENYS 

NULLES COLLBATÓ 

MILÀ ARENYS DE MAR 

FIGUEROLA DEL CAMP ESPINELVES 

CABRA DEL CAMP SANT QUINTÍ DE MEDIONA 

TORRE DE FONTAUBELLA PRADELL DE LA TEIXETA 

PLA DE SANTA MARIA SUBIRATS 

PUIGPELAT SANT LLORENÇ DE MORUNYS 

VILAJUÏGA CELRÀ 

TORRE DE L'ESPANYOL VILABLAREIX 

GINESTAR OLOST 
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2. Enquestes 

Preguntes realitzades en les enquestes: 

1. Sexe 

2. Edat 

3. Ocupació 

4. On vius? 

5. Qui s’hauria d’encarregar la gestió de residus? 

6. Coneixies el sistema de recollida PaP? 

7. Creu que es un bon sistema el PaP? 

8. Coneixes algun sistema de gestió de residus alternatiu al de 

contenidors? 

9. Si la pregunta anterior és si, quin sistema coneixes? 

10.  Creus que les Administracions Públiques haurien d’implicar-se més en 

la gestió dels residus ? 

11. Si la resposta anterior és si, Per que?  

12. Consideres la gestió de residus un problema a escala global que afecta 

el desenvolupament humà i mediambiental?  

13. Quin sistema creus que és la més adequada per mitigar el problema 

actual dels residus? 

14. Si en el teu municipi apostaren pel sistema Porta a Porta, estaries 

d’acord?  

 

Per saber-hi més dels resultats extrets de les enquestes doneu clic al 

següent enllaç: 

RESULTATS DE LES ENQUESTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATS%20ENQUESTES.xlsx
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3. Entrevistes 

 

A) ENTREVISTA A JORDI GUAL ESTELLÉ, TÉCNIC DE MEDI AMBIENT 

DE SANT SADURNÍ D'ANOIA. 

 

1. Quins són els motius que han portat a implantar el sistema de recollida Porta 

a Porta al municipi? 

Bàsicament va ser una idea d'un regidor que va haver al municipi en una legislatura 

anterior. Aquest home va viure molts anys per Europa on va poder experimentar i 

comprovar el model Porta a Porta. En aquell moment, Sant Sadurní mantenia unes 

dades de recollida selectiva molt baixes i uns índexs de rebuig molt alts. Va decidir 

proposar-ho al equip de govern. Al 2011 van tenir les primeres experiències sense 

aplicar directament el Porta a Porta. Va haver-hi bons resultats per la qual cosa va 

propiciar a que al 2005 s'iniciés el funcionament del Porta a Porta a Sant Sadurní. 

2. Quina és l'actitud que adopten els ciutadans i comerciants al’hora d'implantar 

el sistema PaP en el municipi? (Primeres reaccions i actualment) 

En un inici va ser difícil perquè a nivell polític i social, el municipi va quedar partit en 

dos: els que estaven a favors i els que no. Durant el 2004 i 2005, el PSC va dur a 

terme una oposició clara i rotunda vers el Porta a Porta. S'ajuntaven els partits 

d'oposició i els ciutadans que rebutjaven el sistema Porta a Porta i es manifestaven en 

contra. Finalment, com l'equip de govern tenia un regidor més, va sortir el sí al Porta a 

Porta. 

Actualment, el 70% dels ciutadans accepten i volen seguir amb el Porta a Porta, i 

manifesten amabilitat amb el model. La resta són aquells que no ho volen, ja sigui per 

no volen reciclar o bé per l'horari, i/o aquells que prefereixen utilitzar el model 

convencional de contenidor al carrer. Dins d'aquest percentatge, els diferenciem en 

aquells que ho intenten i que cerquen alternatives per portar a cau la recollida, altres 

que reciclen però prefereixen el model convencional i, finalment, els que es neguen 

totalment del sistema i no volen participar en aquest tipus de gestió. Aquest 

percentatge que rebutgen el Porta a Porta no són gaires però al propi sistema li fa molt 

de malt. Els localitzem, sobretot, on trobem una estructura urbana de construccions 

verticals i on, pot ser, el Porta a Porta no es tan bo sistema com en les àrees amb una 

densitat de població més baixa.  

Com hem vist que hi ha una petita part de la població que es nega totalment a 

participar, tenim previst en aplicar sancions econòmiques per pal·liar aquesta negació 

al Porta a Porta. Anys enrere ja ho vam aplicar, però es un tema molt delicat. La 

oposició va utilitzar això per anar encara més en contra utilitzant, fins i tot, els mitjans 

de comunicació. Fins que es va decidir no sancionar. Llavors, com les reaccions vers 

les sancions va ser de negar el Porta a Porta, continuem estudiant de com poder fer-lo 

o si, realment, és inútil aplicar sancions. Així que de moment l'únic tipus de control, per 

saber si es fa o no bé, és tocar les bosses per veure si al seu interior inclou la brossa 
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que es recull aquell dia. Si dins la bossa trobem alguna irregularitat enganxem un 

adhesiu advertint que a l'interior hem trobat una irregularitat. El contenidor aquest ho 

deixem 24h al carrer i així qui a tret la brossa rectifica. 

3. Quines característiques del municipi impedeixen el bon funcionament? 

Sant Sadurní és un municipi una mica turístic gràcies als vins i caves de la zona. Per 

tant, el tema de donar una bona imatge és molt important. Deixar els petits contenidors 

de brossa a la porta no dóna bona imatge i això comporta un problema pel 

funcionament. Urbanísticament, els problemes els trobem en la tipologia dels edificis. 

Funciona on hi ha cases i petits habitatges i no funciona allà on hi ha grans comunitats 

de pisos. El funcionament en grans blocs de pisos és més impactant perquè 

s'acumulen més bosses al carrer i molts dels habitants d'aquests edificis són aquells 

que es neguen a fer-ho bé i sovint et trobes bosses de rebuig durant la recollida d'un 

altre fracció. 

En general, és la implantació del Porta a Porta en edificis verticals i el rebuig i mal ús 

del Porta a Porta d'una petita part dels habitants el que dificulta un bon funcionament 

del model PaP. 

 

4. Teniu plantejat algun tipus d'actuació al municipi per optimitzar i millorar el 

sistema PaP? 

Si. Creiem que una solució és utilitzar cubells per totes les fraccions, amb possibilitat 

d'implantar el xip, mínim al rebuig, per tenir un major control i poder actuar quan es fa 

malament evitant, així, que utilitzin l'àrea d'emergència. Als comerços em implantat en 

els cubells grans un mecanisme que controla i comptabilitza totes les vegades que 

obres i tanques el cubell. Semblant al mecanisme de pagament per generació, però en 

aquest cas mantenint la taxa de pagament. 

 

5. Quins actors estan implicats en el PaP (Escoles, ajuntament, associacions...)? 

Implicats directament són els que ofereixen el servei, des de l'Ajuntament. Hi ha 

constituït el Consell de Medi Ambient que és un òrgan assessor format  per tots el 

grups polítics, les escoles, les entitats de medi ambient i l'Ajuntament. Quan hi ha 

canvis importants es planteja en aquest Consell on aquests actors opinen, és a nivell 

consultiu. 

 

6. Que us a portat a no realitzar el 100% del PaP? Quines característiques 

urbanes tenen aquells barris del municipi que no fan PaP? 

El 97% del municipi de Sant Sadurní realitza Porta a Porta a domicilis. La ordenança 

municipal ens ordena a que sigui així. No recollim la totalitat de les fraccions ja que el 

vidre es recull amb contenidors al carrer. Es va decidir així ja que el vidre és un 

material especial, molt perillós, fràgil i que la seva recollida fa soroll. La FORM, el 

paper i cartró, els envasos, el rebuig i els bolquers es recullen amb Porta a Porta. 
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Hi ha quatre barris dispersos dins els límits municipals de Sant Sadurní que no 

realitzen el Porta a Porta ja que són zones disperses, de baixa densitat de població i 

on el sistema Porta a Porta no surt econòmicament viable. A més, són zones rurals, 

amb presència d'animals domèstics i salvatges que busquen menjar en la brossa, i 

amb carrers estrets que no permeten l'accés dels camions o furgonetes dels operaris. 

 

7. De quina manera feu saber a la població el funcionament del PaP? (Bolletí, 

cartes...) 

Durant 2 anys vam tenir el reconeixement de l'ARC (Agència de Residus de 

Catalunya) d'un dels municipis amb uns índexs de reciclatges més alts de Catalunya, i 

ho vam fer públic per premiar als ciutadans les bones actituds davant el reciclatge i la 

recollida en origen. A la nostra web, també es pot trobar diferents informacions, 

noticies o avisos del Porta a Porta. 

 

8. Quines campanyes i accions desenvolupeu per mantenir una bona educació 

ambiental?  

Abans del Porta a Porta, dins el municipi ja trobàvem ciutadans que reciclaven i feien 

una bona recollida dels residus, però eren una minoria. Vam realitzar sessions 

informatives abans de la implantació del Porta a Porta per explicar el seu funcionament 

i per sensibilitzar més a la població que ja ho estava i per fer-li canviar de idea aquells 

que no reciclaven. Els hi vam explicar el gran problema que comportava no reciclar, no 

separar les diferents fraccions en origen i quins podrien ser els canvis d'hàbits per 

ésser més sostenible. 

Vam intentar fer una campanya per fomentar l'autocompostatge, donant la possibilitat 

de retirar la taxa d'escombraries a canvi de fer compostatge amb la FORM. Vam 

repartir uns 15 o 20 autocompostadors individuals, que són realment pocs, i d'un altre 

comunitari. Però realment no va funcionar gaire bé ja que, per exemple, amb el 

compostador comunitari, cap veí es volia responsabilitzar pel bon funcionament del 

compostatge 

A les escoles es fa reforç per conscienciar tant als més joves, com els adolescents i 

adults que estudien als diferents escoles i instituts. Tracten tot tipus de temes 

mediambientals, però el Porta a Porta és primordial per fer-lo arribar, des dels més 

joves, a la resta de família.  A més, mitjançant un agent cívic anem fen campanyes 

casa per casa, per fer-li recordar (sobretot aquells que ho fan malament). 

Darrerament, els informem del tema econòmic. Quan fèiem un 70 -80% de rebuig, els 

costos econòmics eren majors, i les taxes d’escombraries altes (penalitzacions). Els 

informem que si el sistema de recollida es fa bé, els resultats assolits són bons i la 

qualitat de la brossa bona, la Generalitat ens retorna una part de les taxes pagades 

pels ciutadans de Sant Sadurní. Segurament, aquesta vessant més econòmica i que 

més afecta al ciutadà, és la més atractiva pel nostre equip per convèncer de que el 

Porta a Porta es un model pràctic i viable econòmicament (hi ha un establi per al 

ciutadà i per l'Ajuntament) 
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En definitiva, com millor fem, entre tots, la recollida menors són les taxes i impostos i 

més podem reutilitzar molts dels materials que llancem. 

 

9. Quines són les debilitats, les oportunitats i les fortaleses del PaP al vostre 

municipi? 

Com a debilitats, el poc suport per part de la població i l'oposició del govern vers la 

implantació del Porta a Porta i les àrees d'emergència. Si tots els actors que influeixen 

en el funcionament del Porta a Porta hagués estat recolzats des d'un inici, el model 

hagués funcionat perfectament. Per altre banda, les àrees d'emergència deixen de ser 

d'emergència quan molts ciutadans la utilitzen de manera habitual i quotidià.Com a 

fortaleses, dins el Porta a Porta som un dels més grans (no el més gran). És fàcil el 

funcionament del PaP en municipis petits, però en grans encara no esta consolidat. 

Nosaltres em demostrar que es pot aplicar a les ciutats petites i mitjanes sense cap 

problema rellevant. Per a millorar, faltaria una millora al nostre departament. Hi ha una 

falta de recursos socials i econòmics per poder portar a cau totes les actuacions 

plantejades en el nostre equip. 

 

10. Quin és el cost aproximat del PaP? És inferior o superior al convencional? 

El cost inicial és superior al convencional de contenidors. La inversió inicial és més 

forta ja que cal realitzar sessions informatives prèvies a la implantació (necessitat de 

més operaris), cal tenir un material mínim (cubells, bosses, tríptics...),etc. Un cop la 

inversió, el cost de la recollida Porta a Porta i la recollida en contenidors són molt 

similars (tenint en compte que el Porta a Porta té més operaris). Però si comparem el 

pagament de taxes i impostos que es paga amb el convencional amb el Porta a Porta, 

es veu clarament com el Porta a Porta té un cost molt més baix que el de contenidors. 

A més, cal tenir en compte el cànon de retorn. 

Per tant, tot i tenir uns costos similars, econòmicament es més rentable i viable el 

Porta a Porta que el sistema de contenidors al carrer. 

 

 

11. Amb els coneixement i experiències adquirides amb el PaP, considereu que 

s'hauria de redireccionar el model de gestió de residus, dels municipis catalans, 

amb altres alternatives (PaP, residu mínim...)? 

Cada municipi té la protestat de fer el que vulgui. La Generalitat fomenta la millora de 

recollida, però no es mulla amb cap model que maximitza la recollida selectiva. Des de 

l'ARC si hi ha una tendència a fomentar altres models de recollida dels residus i, 

concretament, està molt capficat amb el Porta a Porta. Gràcies aquest suport, 

comença un canvi de mentalitat en diferents municipis que realment s'impliquen en 

millorar aquestes dades tan dolentes de recollida. 



53 

Cal tenir en compte que hi ha municipis molt grans, com Barcelona o L'Hospitalet de 

Llobregat, i la Generalitat no es pot plantejar introduir el Porta a Porta en aquests 

municipis tant densament poblats. Però si que es podria implantar el Porta a Porta en 

segons quins barris d'aquests mateixos municipis (Barcelona i L'Hospitalet). No 

obstant, en ciutats europees, com Milà, tenen implantat el sistema Porta a Porta i els 

resultats són molt bons.  

Crec que en municipis inferior a 25.000 habitants, caldria fomentar el sistema Porta a 

Porta, per part dels propis Ajuntaments i de la Generalitat de Catalunya. En municipis 

de més de 25.000 habitants, caldria estudia si el sistema és òptim (en la seva totalitat 

o per barris) o si realment no pot funcionar pel tipus de nucli. D'altre banda, en els casc 

antic de qualsevol municipi, el sistema Porta a Porta podria funcionar. Es tracta d'una 

zona on els carrers són estrets i tipus d'habitatges no són de grans dimensions. 

 

12. Quins factors o criteris creus que s'ha de tenir en compte alhora d'implantar 

el model PaP en municipis mitjans i grans amb més de 10.000 habitants? 

El primer que cal tenir en compte, si el municipi té més de 10.000 habitants, és veure 

el tipus de població que hi ha, és a dir, si és un municipi on hi ha molta població 

estacional (municipi de segona residencia). Un municipi amb aquestes característiques 

dificulta molt el funcionament del PaP ja que la població que viu com a segona 

residencia, sol rebutjar el sistema perquè pensa que per dos dies no farà reciclatge, 

etc. A més, sovint porten la brossa fins al seu destí d'origen i ho llencen als 

contenidors d'aquells municipis i econòmicament no es viable. També cal tenir en 

compte si es un municipi dormitori o un municipi on va la gent a treballar. Segurament, 

si es tracta d'un municipi on la majoria son treballadors que viuen fora, el sistema no 

funciona. 

13. Quines són les instal·lacions que hi ha al municipi (Àrea d'emergència, 

deixalleria....)? 

A Sant Sadurní trobem una àrea d'emergència (al 2005 va haver-hi més) que , 

actualment, es troba a la deixalleria. També hi ha la deixalleria on deixen altres residus 

especials (mobles, olis...) i totes les fraccions, i alguns compostadors que fan 

autocompostatge (però aquestes no són competència nostre). 
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B) ENTREVISTA A JORDI SIMÓ BOLADERAS, TÉCNIC DE MEDI 

AMBIENT D'ARENYS DE MAR I LA SEVA AJUDANT, MERITXELL 

CASELLAS 

 

1. Quins són els motius que han portat a implantar el sistema de recollida Porta 

a Porta al municipi? 

L’Ajuntament es va fixar en altres municipis que ja realitzaven el Porta a Porta i vam 

veure que aquest model incrementava tant la recollida com la seva segmentació en 

origen. Aquesta experiència ens interessava molt ja que teníem l’objectiu d’augmentar 

el reciclatge a Arenys de Mar. Al 2011 ho vam implantar i vam assolir un bons 

resultats. Però clar, a Arenys de Mar hi ha turisme, sobretot un turisme de segona 

residència i càmpings i això comporta, encara avui dia, alguns problemes alhora de 

gestionar els residus al municipi. Des dels inicis, els resultats han augmentat i 

disminuït segons el tipus de turisme (convencional i de segones residencies) i si 

aquest turisme accepta o no el Porta a Porta. No obstant, fem campanyes per 

civilitzar-los i informar-los que en aquest municipi implantem un model de recollida 

diferent al que estan acostumats al seu municipi o país. 

 

2. Quina és l'actitud que adopten els ciutadans i comerciants al’hora d'implantar 

el sistema PaP en el municipi? (Primeres reaccions i actualment) 

Vam trobar de tot. Des d’aquells que el Porta a Porta els hi va molt bé i li agrada 

aquest tipus de model ja que els resulta còmode, pràctic i sostenible, i trobem una 

petita part de la població (que sol coincidir amb la població de segones residencies) 

que es neguen realitzar el Porta a Porta durant la seva estada al municipi. També 

trobem aquells que treballen fora i no li funciona l’horari. Però, en aquest últim cas, li 

oferim alternatives per tal de poder assolir i completar una bona gestió. 

 

3. Quines característiques del municipi impedeixen el bon funcionament? 

El turisme influeix molt. A l’estiu venen turistes nacionals i estrangers que no coneixen 

el Porta a Porta i sorgeix dos tipus de perfil: aquells que consideren que el PaP és un 

bon sistema i s’impliquen durant la seva estància a Arenys, i aquells que es neguen ja 

que tenen la mentalitat que estan de vacances i no volen ni reciclar ni trobar altres 

alternatives (que ofereix l’Ajuntament). Per tant, que sigui un municipi turístic i de 

segona residència comporta problemes en quant es refereix a la participació en la 

recollida selectiva. Durant l’hivern, aquest problema s’elimina i les dades de recollida 

augmenten. Els càmpings i els xiringuitos de platja també, en moltes ocasions, la 

recollida no es fa de manera adequada. Però l’Ajuntament està molt sobre d’ells per tal 

de trobar un equilibri entre el funcionament d’aquests establiments (grans productors 

de brossa) i el sistema Porta a Porta. 
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Urbanísticament, trobem algunes urbanitzacions (difícil accés i població de segones 

residències) que el Porta a Porta no funciona i, sostenible i econòmicament, no surt 

viable. 

El turisme dels residus també és una qüestió que es té en compte a Arenys. Al voltant, 

només el municipi de Canet de Mar realitza el Porta a Porta. Si això li sumes el gran 

volum de població de segones de residencies que, sovint, porta la brossa al seu 

municipi provoca una sèrie de moviments dels residus que cal radicar i eliminar ja que 

es una mala pràctica i molt poc sostenible. 

4. Teniu plantejat algun tipus d'actuació al municipi per optimitzar i millorar el 

sistema PaP? 

Si. Tenim una empresa subcontractada que controla la empresa de recollida. Aquesta 

empresa ens avisa de tots els problemes que van trobant en el model. Realitzen 

estudis per tal de millorar el Porta a Porta a Arenys de Mar i ens proporcionen de gran 

ajuda i d’informació del funcionament. 

Als càmpings, només la FORM realitza el PaP, però no es fa adequadament. L’any 

que bé volem millorar en aquest aspecte a partir de l’augment de la fracció FORM 

respecte la fracció resta. Als xiringuitos també apareix el mateix problema que als 

càmpings ja que treuen molta fracció rebuig i no tant de la FORM. 

A la tardor volem utilitzar les sancions però tenim que modificar l’ordenança reguladora 

municipal per portar-ho a cau. I modificar les ordenances fiscals per tal fer-la més 

favorable pel Porta a Porta. 

 

5. Quins actors estan implicats en el PaP (Escoles, ajuntament, associacions...)? 

En el Porta a Porta estan implicats l’Ajuntament, en una primera estància, seguit dels 

usuaris o usuàries (població) que són a qui realment va dirigit aquest servei. Amb port 

també tenim relació tot i que no fan Porta a Porta, però sempre es millor tenir una bona 

relació amb diferents sectors. A les escoles i instituts fan campanyes de seguiment del 

Porta a Porta i tracten altres qüestions mediambientals (Parc Natural de Montnegre i 

Corredor, estalvi d’aigües...). A més, a les escoles fan autocompostatge. 

Pel que fa a les associacions, només estem inclosos amb l’Associació de Municipis 

Catalans per la Recollida Porta a Porta. Cap tipus de mancomunitat. 

 

6. Que us a portat a no realitzar el 100% del PaP? Quines característiques 

urbanes tenen aquells barris del municipi que no fan PaP? 

Vam veure que hi havia zones, com  les urbanitzacions, on el Porta a Porta no 

funcionava per una sèrie de peculiaritats de moviments de la població, que feia que 

aquestes urbanitzacions estaven quasi desertes durant l’hivern (o només caps de 

setmana) i una massificació durant l’estiu i les vacances. En aquests casos vam 

instal·lar àrees d’emergència com alternativa, per tant, no fan Porta a Porta però 

tampoc el model convencional de contenidor al carrer (els contenidors estan dins una 
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tanca). També trobem una petita zona al nucli on vam rebre moltes queixes quan 

funcionava el Porta a Porta i vam decidir instal·lar contenidors al carrer en aquest 

carrer. 

Per optimitzar el servei, vam dividir els habitatges per sectors la qual cosa ens permet 

un millor control de quins sectors són més receptius al Porta a Porta i  quins no. Això, 

juntament amb els xips als cubells, anem mantenim un control molt específic de tot el 

municipi. 

 

7. De quina manera feu saber a la població el funcionament del PaP? (Bolletí, 

cartes...) 

Si. Tant a la Web oficial de l’Ajuntament com ens les diferents sessions informatives 

que realitzem durant tot l’any. Aquestes dades proporcionen la informació adequada 

per fer entendre a la població els beneficis del Porta a Porta a Arenys de Mar. No 

obstant, la major part d’informació sobre el funcionament del PaP ho fem saber quan, 

aquells que estan interessats, venen a l’Ajuntament per trobar aquelles dades 

concretes que l’interessa. 

A més, el municipi té un butlletí que tracta de diferents temes del municipi (tant temes 

ambientals, econòmics, turístics o socials) i sempre hi ha un apartat que tracta el Porta 

a Porta (queixes del PaP o contenidors, resultats assolits, etc).  

8. Quines campanyes i accions desenvolupeu per mantenir una bona educació 

ambiental?  

Fem campanyes informatives a tot tipus de entitats (escoles, comerços, particulars o 

establiments turístics) durant tot l’any. Aquestes campanyes tenenuna doble funció, la 

primera és la de recordar el funcionament del Porta a Porta (aquells que ja ho 

coneixen) i, la segona, és difondre’l a aquells nouvinguts que desconeixen el Porta a 

Porta. 

A més, tenim programes de seguiment als operaris que ofereixen el servei i que ens 

informa dels principal problemes i tot tipus d’incidència per poder actuar de manera 

concisa i ràpida. 

Per tant, fem campanyes, reunions o sessions informatives que arriben a totes les 

edats i a partir de diferents entitats (Ajuntament, escoles, empresa que ofereix el 

servei, etc). 

9. Quines són les debilitats, les oportunitats i les fortaleses del PaP al vostre 

municipi? 

Com a fortalesa principal és l’alta participació en el reciclatge i en la recollida en origen 

de les fraccions. També la seva simplicitat i comoditat pers als ciutadans comporta un 

atractiu pel Porta a Porta. Com a debilitats, el turisme i les segones residencies en les 

urbanitzacions no han permès implantar el PaP. Per tant, la estructura urbana és una 

debilitat que cal tenir en compte alhora d’implantar el PaP. Com a oportunitats, pot ser 

la major oportunitat és la experiència del Porta a Porta i l’exemple que dóna per a 
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altres municipis de característiques similars al nostre (més de 10.000 habitants, turístic 

i costaner, etc). A més, dóna una imatge de municipi sostenible i que s’implica en els 

principals problemes mediambientals. Aquesta imatge ens beneficia en les marques 

turístiques de la zona. 

10. Quin és el cost aproximat del PaP? És inferior o superior al convencional? 

Des d’una perspectiva de inversió inicial i de personal necessari, el Porta a Porta 

implica una major despesa. Però, amb el Porta a Porta, pots recollir més fracció que 

en termes econòmics equival a un cànon de retorn pel bon servei que ofereix el PaP. 

Per tant, si es més car en un inici el Porta a Porta, però a curt termini es solvència 

aquesta despensa i, fins i tot, tens una rendibilitat molt alta. Aquest tema econòmic és 

el que fa més atractiu el model Porta a Porta per a la població ja que, a sobre de ser 

un model còmode i sostenible, econòmicament té beneficis per l’Ajuntament. 

 

11. Amb els coneixement i experiències adquirides amb el PaP, considereu que 

s'hauria de redireccionar el model de gestió de residus, dels municipis catalans, 

amb altres alternatives (PaP, residu mínim...)? 

Totalment. Sobretot en municipis petits i mitjans i tenint en compte els sector 

econòmics, tipus de població i estructura urbana. Si tens en compte aquests factors, 

pots implantar un Porta a Porta específic pel teu municipi. Ara bé, cal implicar-se i no 

rendir-se a la primera. Per tant, fer un estudi exhaustiu del municipi per poder aplicar 

millores durant els anys d’experiències. 

Una experiència pròpia, abans de treballar aquí, va ser quan vivia a Girona i vaig veure 

que al Casc Antic, la brossa es treia en petits contenidors. Era el Porta a Porta però 

més rudimentari i poc actualitzat. Però funcionava.  

12. Quins factors o criteris creus que s'ha de tenir en compte alhora d'implantar 

el model PaP en municipis mitjans i grans amb més de 10.000 habitants? 

Les campanyes són fonamentals per tal de que la població l’accepti i faci un bon ús del 

model. El tipus de població (dormitori, turístic o de segona residencia) i la tipologia 

urbana és el segon requisit que cal tenir en compte i molt estudiat per tal de que 

funcioni. Ja t’he dit abans, depèn del perfil del ciutadà, el model serà més o menys 

acceptat. O si hi ha diferents nuclis dins el municipi que dificultat la integració del Porta 

a Porta o si és un municipi compacte de casetes amb pocs edificis. 

Els colors polítics també afecten, tot i que a Catalunya trobem tot tipus de partits 

polítics que implanten el Porta a Porta (aquest és el menys important). 

 

13. Quines són les instal·lacions que hi ha al municipi (Àrea d'emergència, 

deixalleria....)? 

La empresa contractada té la seva seu aquí a Arenys. Aquí tenen tot tipus de 

maquinaria necessària per poder portar a cau la recollida pel municipi. A més, tenim 
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àrees d’emergència (3 en total) com a complement, i d’ús exclusiu d’emergència, a la 

recollida Porta a Porta. Aquestes àrees cal localitzar-la a les afores del municipi per 

evitar aquest ús comú que agafa la població. 

En Arenys de Munt trobem la deixalleria fixa, però dins el nostre municipi tenim una 

deixalleria mòbil, del Consell Comarcal, durant uns mesos (sobretot a l’estiu). No tenim 

una planta de compostatge pròpia, però si que contem amb uns 18 particulars que 

realitzen aquesta pràctica en les seves llars. 
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C) ENTREVISTA A EDUARD MORENO ROCA, TÉCNIC DE MEDI 

AMBIENT DE CANET DE MAR. 

 

1. Quins són els motius que han portat a implantar el sistema de recollida Porta 

a Porta al municipi? 

Ja fa 10 anys que vam aplicar el Porta a Porta al nostre municipi. L’objectiu en aquell 

moment va ser implantar la recollida de la FORM i, posteriorment, les altres fraccions: 

paper i cartró, vidre i resta. A més, abans del Porta a Porta, les dades de recollida eren 

molt desfavorables i vam decidir que aquesta tendència tenia que millorar. Vam passar 

d’un 7% al 15% ( dades d’abans d’implantar-se i del primer any de Porta a Porta). 

Aquest interès per augmentar la recollida de FORM i reduir la de RESTA va sorgir ja 

que el cost de la planta incineradora del Maresme era molt car. Al 2003, l’ARC aplica 

una nova llei de residus que implanta un cànon a pagar per les tones de rebuig que 

entren a la planta de tractament finalista o a l’abocador. Aquest cànon fa que el rebuig 

surti car i que els municipis es plantegin canviar el model de recollida per evitar 

aquestes altes taxes de rebuig. 

Per tant, degut a la despesa del tractament finalista en la incineradora, més aquest 

cànon que encareix la gestió i el tractament del rebuig, vam decidir implantar el Porta a 

Porta a Canet de Mar. 

2. Quina és l'actitud que adopten els ciutadans i comerciants al’hora d'implantar 

el sistema PaP en el municipi? (Primeres reaccions i actualment) 

Al 2004, vam treure una campanya prèvia al Porta a Porta on debatíem i plantejàvem 

la implantació de la recollida selectiva PaP. Vam demostrar els avantatges i els 

inconvenients dels dos models (PaP i convencional). Les primeres reaccions va ser 

bones, tot i que hi ha sectors de la població que, facis el que facis, no estan d’acord 

amb els canvis que es realitzen des de l’Ajuntament. Així, un 10% de la població ja 

estaven conscienciats pels temes mediambientals, un 80%, un volum molt important, 

que cal treballar perquè acceptin el model i s’adaptin i, finalment, tenim un 10% que 

sigui el sistema que sigui no l’accepten ni s’adapten. 

Amb els comerços vam fer sessions informatives per resoldre els dubtes i inquietuds 

que sorgien del model de Pagament per Generació (no és PaP). Apliquem aquest 

model per conscienciar, als sectors econòmics que generen molts residus, ja que 

consisteix en cubells amb xips que comptabilitzen les vegades que s’obre i es tanca el 

cubell. Com més s’obre, més es paga. 

3. Quines característiques del municipi impedeixen el bon funcionament? 

Personalment, crec que no hi ha característiques pròpies de cada municipi. Penso que 

es pot aplicar en qualsevol ciutat del món sempre i quan els diferents actors s’impliqui. 

Tot i així, si cal tenir en compte alguns factors com la trama urbana o el tipus de 

població del municipi. Si hi ha massa segona residencia, el Porta a Porta no es 

completament eficaç, i cal plantejar quin tipus d’actuació són les més adients per tal de 

que sigui més viable (com a servei). 
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El turisme influeix. Tant als hotels o apartaments com el càmpings, només van 

persones a passar un temps molt curts i clar, com l’expliques que has de fer la 

recollida selectiva, amb un horari ja fixat? Aquesta responsabilitat són dels mateixos 

establiments turístics que han d’informar el seu funcionament als turistes. 

El clima també pot afectar negativament al bon funcionament en el sentit de que 

durant l’estiu, per exemple, la recollida de la FORM s’amplia ja que si no es recull 

proliferen les males olors dins de casa. 

 

4. Teniu plantejat algun tipus d'actuació al municipi per optimitzar i millorar el 

sistema PaP? 

Per una banda, aquest any hem retirat la totalitat d’àrees d’emergència ja que és un 

dels principal problemes que trobem en Canet. La població utilitza aquestes àrees per 

treure la brossa i no mitjançant el model del sistema Porta a Porta (no hi ha cap tipus 

de control). Substituïm aquesta àrea d’emergència per un Serveis d’Emergència (ja no 

és un àrea física, si no un servei que ofereix l’Ajuntament per aquells que no poden 

seguir el calendari un dia determinat i amb un horari determinat). Per altre banda, hi ha 

un carrer on trobem un tipus d’edificació vertical proper al terme municipal d’Arenys de 

Mar on trobem que hi ha turisme dels residus, tant d’Arenys cap a Canet, com de 

Canet cap Arenys, com del propi municipi de Canet. Per tant, per poder evitar aquests 

moviments del residus vam fer unes targetes magnètiques per poder utilitzar aquesta 

àrea de contenidors (que no deixa de ser una antiga àrea d’emergència però 

controlada) localitzada en aquest carrer concret. No obstant, la idea nostre és treure 

aquests contenidors que arribar a aplicar el model Porta a Porta (que anteriorment ja 

s’utilitzava però que per temes polítics no va interessar seguir-ho fent) També volem 

mirar de canviar el calendari de recollida per fer-lo més òptim per a tota la població i 

d’implantar el xip als cubells per un major control de cada habitatge (control de consum 

i gestió del PaP). 

En general, el sistema funciona correctament, amb problemes puntuals i específics, 

però que no necessiten cap tipus de gran actuació. El servei d’emergència ens ajuda 

molt a poder resoldre aquells problemes individuals ja que es tracta d’un servei 

personalitzat. Per exemple, si treballes durant tot el dia i l’horari no funciona amb la 

teva vida quotidiana, doncs podem inventar un servei de recollida personalitzat posar-

nos en comú ambdues parts (Ajuntament i veí).  

 

5. Quins actors estan implicats en el PaP (Escoles, ajuntament, associacions...)? 

Som l’Ajuntament amb l’equip de govern que m’inclou com a Tècnic. A nivell de poble, 

tenim diferents entitats que ens dona suport amb grups d’ecologisme. A les escoles i 

instituts fem campanyes, activitats i visites relacionades amb el Porta a Porta i altres 

temes mediambientals. Coneixen la deixalleria, com treballen els operaris, quins 

materials i mecanismes utilitzem per la gestió, etc. 
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Per altre banda, no estem associats a cap tipus d’agrupacions, però en un 

properament entrarem a l’Associació de municipis catalans per la recollida Porta a 

Porta. 

6. Que us a portat a no realitzar el 100% del PaP? Quines característiques 

urbanes tenen aquells barris del municipi que no fan PaP? 

Com t’he dit abans, hi ha un carrer, que per diferents factors, el sistema PaP no 

funciona i segueix amb el convencional. La resta del municipi realitza PaP, excepte els 

comerços que es un mixt entre pagament per generació, PaP i el convencional. 

Aquest carrer és peculiar. No es un carrer cèntric, molt proper amb el límit municipal 

d’Arenys de Mar i un tipus d’edifici vertical. Durant aquests 10 anys de PaP, aquest 

carrer ha implantat aquest model fins que el van treure per, sobretot, temes polítics.  

7. De quina manera feu saber a la població el funcionament del PaP? (Bolletí, 

cartes...) 

És una qüestió molt important que cal tenir en compte. Sempre es agradable saber 

que tens uns hàbits sostenibles i nosaltres ens encanta que es sentin orgullosos per 

les bones accions i pràctiques. Ja que si ho fas malament, el nostre equip farà tot el 

possible per fer-t’ho saber, igual passa amb les bones pràctiques. En la nostra Web 

pengem moltes dades de la recollida PaP. A més tenim un  butlletí general i un altre 

del PaP (aquest no es periòdic). 

 

8. Quines campanyes i accions desenvolupeu per mantenir una bona educació 

ambiental? Arribeu a totes les edats, com? 

De tot tipus. Fem campanyes de conscienciació a nouvinguts on expliquem en que 

consisteix el PaP i com funciona. A més, fem campanyes de seguiment per tal de 

recordar a tots els ciutadans com funciona i recordar-li quins serveis ofereix el PaP. 

Aquestes campanyes les fem tant en escoles i instituts, com a particulars, comerciants 

i professionals de l’àmbit turístic. 

 

9. Quines són les debilitats, les oportunitats i les fortaleses del PaP al vostre 

municipi? 

Les debilitats rau en que som un municipi de segona residència i turístic. A més, tenim 

una xarxa comercial molt ben consolidada i la gestió dels residus en aquestes 

activitats és més complex. També el tipus d’edifici que trobem al poble. La majoria són 

blocs la qual cosa cal realitzar petites incisions per tal d’optimitzar la recollida en uns 

habitatges on conviuen molts veïns. 

Com a fortalesa trobem els anys d’experiència, que són 10. Amb els anys, el sistema 

s’ha consolidat totalment en el municipi i és respectat. A més els resultats han millorat 

segons madurava el PaP. Vam passar del estar per sota del 20% de recollida selectiva  

passar al 70-75% de recollida i la taxa i els costos no ha augmentat. 
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La principal oportunitat és el cànon de retorn. Si mantenim el PaP aquest cànon anirà 

augmentat, la qual cosa el fa un model molt més rentable econòmicament. 

10. Quin és el cost aproximat del PaP? És inferior o superior al convencional? 

Dels costos del sistema convencional no tinc ni idea. Et puc dir, que el PaP és molt 

rentable ja que, avui dia, el balanç final és positiu. 

A la web, hi ha un estudi que compara el PaP amb els contenidors. La conclusió és un 

cost de cada recollida i els dos són similars (una mica més car el PaP). Però amb les 

taxes de retorn arriba a ser millor econòmicament que el model convencional. 

 

11. Amb els coneixement i experiències adquirides amb el PaP, considereu que 

s'hauria de redireccionar el model de gestió de residus, dels municipis catalans, 

amb altres alternatives (PaP, residu mínim...)? 

Totalment, en general a tots el municipis. Cal, òbviament, adaptar-lo a les 

característiques del municipis (clima, trama urbana i població). L’ARC ho sap, però 

existeix una por pel mal funcionament. Però qui no arrisca no pisca, diuen. 

Considero que els municipis menors de 50.000 habitants, el sistema Porta a Porta és 

totalment viable. Els municipis majors de 50.000 habitants caldria analitzar cada cas, 

però també es podria implantar.  

Al nostre país s’ha fomentat molt el model de recollida amb contenidors soterrats. 

Aquest sistema és extremadament car i la recollida és dolenta.  

 

12. Quins factors o criteris creus que s'ha de tenir en compte alhora d'implantar 

el model PaP en municipis mitjans i grans amb més de 10.000 habitants? 

Cal tenir molt clar el tipus d’urbanització, tenir catalogats els habitatges per carrers 

(número d’habitatges i veïns). Realitzar un estudi econòmic del servei en el municipi i 

conèixer molt bé la trama comercial (restaurants, comerços, tendes, etc). Fer educació 

ambiental prèvia a la implantació del PaP, i així és més acceptada per la població. 

 

13. Quines són les instal·lacions que hi ha al municipi (Àrea d'emergència, 

deixalleria....)? 

A nivell municipal disposem del Servei d’Emergència i dues deixalleries. Una 

deixalleria municipal a les afores del municipi i una altre de dimensions més petites al 

Mercat Municipal. A més de dues naus, una pel manteniment i resguard dels camions i 

un altre nau de transferència amb grans contenidors per abocar envasos, paper i 

cartró i rebuig. 
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