
Què és el porta a porta?

L’Ajuntament de la Garriga, des de fa uns mesos està treballant 
en l’estudi de la recollida selectiva de residus porta a porta. 

El porta a porta és un sistema de recollida de deixalles de 
referència en l’àmbit internacional. A Catalunya ja són uns 
300 municipis els que s’hi han sumat. 
Consisteix a lliurar els residus al servei municipal de 
recollida, separats, davant la porta de casa, en uns dies i 
hores determinats per a cada residu.

El sistema de recollida amb contenidors al carrer, no 
aconsegueix superar el 37% de recollida selectiva en 
el millor dels casos. Cal augmentar aquests resultats 
tant per motius ecològics, com econòmics i per donar 
compliment a la normativa catalana i europea. El 89% dels 
residus que generem a casa es poden reciclar si se separen 
correctament, i el porta a porta és el sistema que ha 
demostrat assolir els millors resultats.

Sistema de contenidors vs sistema porta a porta:

Per què cal canviar el sistema de recollida actual?

El model de consum actual fa que 
generem molts residus i els nivells de 
reciclatge siguin molt baixos, de manera 
que la majoria dels nostres residus van 
a parar als abocadors o incineració. En 
un període curt de temps, es necessitarà 
obrir més abocadors en tot el territori, 
amb l’impacte ambiental que això 
suposa. El sistema de contenidors 
contribueix poc a disminuir l’impacte 
ambiental dels residus.

La Generalitat penalitza 
econòmicament aquells municipis que 
no reciclen a través del preu que costa 
portar una tona de residus a l’abocador 
o a incinerar, que cada any és més 
elevat. Després d’experiències de llarg 
recorregut arreu del continent amb el 
model porta a porta, s’ha comprovat 
que és l’únic model que permet que els 
municipis siguin més eficients a través 
del reciclatge.

Cal canviar el model de consum, 
generant menys residus, comprant 
menys embolcalls i aprofitant millor 
els productes abans de llençar-los. El 
porta a porta és un model que també 
contribueix a reduir la quantitat de 
residus que generem.

Amb el sistema actual de separació en 
contenidors, només reciclen aquelles 
persones que ho volen fer, però en 
canvi, tothom paga la mateixa taxa. Amb 
el sistema porta a porta es crea un 
sistema més just, ja que tothom paga 
el mateix i tothom té l’obligació de 
reciclar per igual.

La Garriga vol fer 

un pas endavant 

en sostenibilitat!

Pujada anual 
del cànon o 
penalització 
d’entrada a 
abocador per 1 
tona de residus.



La Garriga vol fer un pas endavant en sostenibilitat! La Garriga vol fer un pas endavant en sostenibilitat!

Què aconseguirem amb el porta a porta?

Les 3 R

Una mirada més sostenible

Estalvia més, llença menys i fes un 
consum més responsable!

Què implica aquest canvi per la ciutadania?

Millorar els índexs de recollida 
selectiva, arribant a resultats d’entre el 
60 i el 80%.

Només cal separar 
correctament els residus i el 
servei els recull a la porta de 
casa, evitant desplaçaments.

Millorar la qualitat dels carrers per la 
retirada de part o tots els contenidors.

Millora l’espai públic i la 
qualitat de l’entorn.

Fomentar la separació dels residus en 
origen i la corresponsabilització de la 
seva gestió.

Corresponsabilització i 
maduresa com a societat.

Evitar l’anonimat en el lliurament dels 
residus, fet que permet caminar cap a 
una fiscalitat personalitzada.

Reduir el cost d’entrada de residus a 
l’abocador i incineració (fracció resta) i 
augmentar els ingressos pel retorn dels 
reciclables, d’aquesta manera el sistema 
pot deixar de ser deficitari.

Lliurar els residus de 
forma individualitzada i 
personalitzada permet, en el 
futur, aplicar bonificacions 
a la taxa a aquells que 
participen correctament i 
aplicar mesures de control a 
aquells que no ho fan.

Per extensió, fomentar una millora de la 
recollida selectiva d’altres residus com 
els voluminosos.

La Generalitat va declarar l’emergència climàtica a Catalunya l’any 2019. Els residus no reciclats contribueixen de manera 
significativa a augmentar les emissions de CO2, omplen els abocadors i generen lixiviats, és a dir, líquids tòxics que es produeixen 
als abocadors i que s’escolen al sol contaminant la terra i els aqüífers. Els residus no reciclats resulten un agent altament 
contaminador i el model de consum actual afavoreix que se’n generi una enorme quantitat. Cal caminar cap al Residu Zero i 
allargar el cicle de vida dels materials que produïm perquè tornin a funcionar com a matèries primeres.

Per tal de compensar el model de consum actual, que genera molts residus, l’administració europea posa als estats membres 
uns objectius a assolir en matèria de reciclatge a risc de ser sancionats aquells territoris que no els compleixin. La Generalitat ho 
entoma i ens demana un índex de recollida selectiva l’any 2021 del 60% i a la Garriga estem lluny d’aquest resultat. Per tant, cal 
endegar un projecte col·lectiu per millorar entre tots i totes el nostre compromís ecològic, per millorar l’eficiència econòmica i 
complir amb els objectius catalans i europeus.

Una de les causes més importants en 
l’augment de deixalles generades són els 
envasos i embolcalls d’un sol ús, sovint 
fabricats a partir de matèries primeres 
no renovables i difícilment reciclables 
un cop utilitzats. Si redueixes els residus 
que generes, estarem reduint l’impacte 
ambiental.

TRIA:

 Comprar a granel.

 Portar les teves carmanyoles a la 
carnisseria o peixateria, evitar les 
safates de porex i els embalatges de 
plàstic.

 Utilitzar bosses de malla per portar les 
fruites i verdures.

 Comprar amb el cistell o el carro.

 Utilitzar carmanyola o embolcall 
reutilitzable.

Reutilitzar és poder donar una segona 
vida útil als teus objectes. La majoria 
de materials poden tenir una segona 
oportunitat, reparant-los o donant-los un 
altre ús igual o diferent aquell pel qual 
van ser concebuts. D’aquesta manera, 
menys brossa produirem i menys 
recursos utilitzarem.

 TRIA:

 Si no es té cantimplora, reomplir les 
ampolles d’aigua.

 Dóna la teva roba i llibres que ja no 
utilitzaràs a algú que li pugui donar 
ús.

 Crea un mercat de segona mà entre 
els teus cercles socials.

 Porta els teus mobles i 
electrodomèstics vells al banc de 
reutilitzables.

 Utilitza pots de vidre per omplir-los de 
coses.

La majoria dels materials que fem servir 
diàriament es poden recuperar per fer 
objectes nous. Posa cada residu allà on 
toca, d’aquesta manera amb aquests 
materials es produiran nous objectes.

Dels PLÀSTICS es produeixen:

 Roba: anoracs, jaquetes, forros polars, 
samarretes, mitjons, barret, bufandes, 
guants, pantalons.

 Bosses i complements: motxilles, 
cinturons, ulleres.

 Envasos: carcasses de CD/DVD, 
 bosses de supermercat i 

d’escombraries, ampolles, pots i 
contenidors del carrer.

 Mobiliari: làmpades, catifes, tauletes, 
cadires.

 Exteriors: jardineres, terres, elements 
per a parcs infantils, mobiliari urbà, 
tanques, pilones, elements de 
seguretat viària, senyals de tràfic.

Del PAPER es produeix paper nou, 
del VIDRE es produeix vidre nou, i 
de la MATÈRIA ORGÀNICA 
es produeix compost que s’utilitza en 
agricultura i jardineria.

REDUEIX REUTILITZA RECICLA



Preguntes freqüents: Responem alguns 
dels dubtes i mites més habituals
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Aquest servei serà molt més car 
i ens apujaran la taxa?

Aquest servei s’implanta per evitar una 
pujada de la taxa. El cost d’entrar a 
l’abocador o a incinerar s’ha multiplicat x 
3 des del 2010 i encara es tornarà a pujar 
cada any. Si no reduïm els residus que 
aboquem o incinerem, la pujada de la 
taxa serà inevitable. 

A sobre que paguem impostos, 
ens fan fer la feina a nosaltres

Els impostos es paguen perquè et 
recullin els residus, però és obligació 
de cadascun de nosaltres lliurar-los 
ben separats. Pensa que no pagues ni 
50 cèntims al dia perquè et recullin la 
brossa que generes.

Amb la tecnologia que tenim 
ara, per què no ho separen les 
màquines?

No existeix cap tecnologia que pugui 
separar els residus barrejats. Quan 
barregem l’orgànica, els bolquers, el 
paper i cartró, etc. es fa una pasta que 
cap tecnologia pot separar.

No tenim espai a casa

Això no és un problema pròpiament 
dels porta a porta. Si fins ara reciclaves, 
no canvia res. Només pot ser un 
problema si no ho feies, i justament 
per això s’implanta el porta a porta, 
per aconseguir un canvi d’hàbits 
generalitzat. Ja veuràs que ho 
aconseguirem!

Nosaltres ho separem i algú en 
fa negoci

El que pretén la recollida porta a porta 
és que tot allò que es recicla i que 
és objecte de retorns econòmics o 
d’ingressos per la venda dels materials 
reverteixi sobre la ciutadania a través de 
la taxa. En tot cas, el negoci es troba en el 
model actual, en el benefici que suposa 
pels propietaris d’abocadors o plantes 
d’incineració i els que produeixen 
envasos, el negoci no està en el porta a 
porta.

Jo ho faré bé, però els meus 
veïns...?

Aquest és un dels comentaris més 
freqüents. Si tothom tenim aquesta 
predisposició, et podem assegurar que el 
porta a porta serà un èxit. Donem un vot 
de confiança als nostres veïns i veïnes, 
ho faran tan bé com tu!

L’orgànica farà pudor?

Amb el cubell airejat que s’entregarà 
gratuïtament i les bosses compostables 
s’evita la fermentació perquè hi circularà 
l’aire. Així s’eviten les males olors.

Els carrers s’ompliran de rates?

L’orgànica es treu dins un cubell que 
té un sistema de bloqueig de la tapa. 
Encara que es bolqui no es pot obrir. La 
resta de fraccions van en bossa i estan 
molt poc temps al carrer. Mai ha passat 
que apareguin rates en cap municipi que 
tingui implantat el porta a porta. 

Ens robaran els cubells?

És una de les pors principals, però mai 
passa de forma generalitzada. Pensa que 
tothom tindrà cubells i que en general 
la gent no es dedica a robar-ne. I si et 
desapareix el cubell, en podràs sol·licitar 
un altre!

A la Garriga volem arribar a ser un poble exemplar en el reciclatge dels nostres residus. Ens hem proposat 
aconseguir els objectius ambientals i de reciclatge a què ens obliga Europa. A hores d’ara som molt lluny de 
tenir aquests bons índexs de reciclatge, la normativa ens diu que aquest 2021 hauríem d’estar reciclant un 
60% com a mínim, però amb prou feines arribem al 30%. 

Estem convençuts que hem de capgirar aquesta tendència i fer-ho ràpid, perquè no volem que ens 
penalitzin quan reciclem malament. Volem aconseguir reduir el volum de residus que generem cada dia i 
acostar-nos al residu zero. Volem treure els contenidors dels carrers, recuperar l’espai que ocupen, i evitar 
l’incivisme que hi ha ara amb els trastos abandonats pels carrers. 

Per a aconseguir-ho ens calen dues premisses imprescindibles:
- tenir un model de recollida òptim, i el porta a porta és el model que permet d’un dia per un altre 

augmentar els índexs de reciclatge
- comptar amb una ciutadania convençuda de participar i de fer-ho bé

Sabem que amb la recollida porta a porta aconseguirem evitar pujades de taxes i millorar la manera de 
gestionar els residus. I sabem que la gent de la Garriga ho podem fer molt millor. Per això apostem pel 
porta a porta. Siguem co-responsables, aconseguim entre tots que la Garriga sigui un bon exemple de 
poble que sap com s’han de gestionar els residus per a ser actors principals en la lluita contra el canvi 
climàtic i la protecció del medi ambient.
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