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» Nota de Premsa 

7 de març de 2018 

 

www.barcelona.cat/premsa 

 

Es triplica el percentatge de recollida selectiva de 

residus al casc antic de Sarrià amb la implantació del 

Porta a Porta  
 
» La recollida selectiva ha passat del 19% al 54% en les dues primeres setmanes 

d’implantació del nou sistema, un 18% més que la mitjana de ciutat   

 

» El 19 de febrer es va iniciar aquesta nou sistema que s’emmarca en l’Estratègia de 

Residu Zero municipal i respon a una demanda de l’Associació de Veïns de Sarrià i 

altres entitats  

 

» La recollida de la fracció orgànica s’ha multiplicat per deu en dues setmanes, passant 

dels 700 kg setmanals als 7.358 kg. Alhora han disminuït les impureses perquè la 

gran majoria de ciutadans del casc antic de Sarrià està fent una excel·lent tasca de 

selecció  

 

» Respecte a l’anterior sistema de recollida, s’han reduït en un 54% la quantitat de 

residus a l’espai públic fora de l’horari establert  

 

» Per tal de millorar l’adaptació al nou sistema, l’Ajuntament de Barcelona potenciarà la 

informació, realitzarà tallers i accions educatives, millorarà la visualització dels 

adhesius, mantindrà l’oficina d’informació i la Comissió de Seguiment i promourà 

accions de suport a les persones grans que viuen soles, entre altres 

 

El passat 19 de febrer, l’Ajuntament de Barcelona va iniciar la implantació d’un sistema de 

recollida selectiva Porta a Porta al casc antic de Sarrià (Sarrià Vell) del districte de Sarrià-Sant 

Gervasi. Aquest nou sistema respon a una demanda de l’Associació de Veïns de Sarrià que va 

plantejar la necessitat d’un canvi en el sistema de recollida de residus per al barri i va 

desenvolupar una proposta en el marc dels Projectes Clima.  

 

La iniciativa busca assolir els objectius de l’Estratègia Residu Zero, una estratègia basada en la 

disminució de la generació dels residus, la reutilització dels productes i el reciclatge eficient dels 

residus, per garantir la millora de la qualitat del producte reciclat i, de manera especifica, de la 

matèria orgànica. Es treballa per sortir de l’estancament del nivell de recollida selectiva de 

residus que s’ha produït al conjunt de la ciutat des de fa més de cinc anys, a l’entorn del 36%, i 

fer un salt endavant per arribar a uns nivells de recollida selectiva propers al 60%, en la línia del 

que exigeix tant la Unió Europea com el Pla de Gestió de Residus de Catalunya. 
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Balanç de les dues primeres setmanes d’implantació 

 

En aquest marc, després de les dues primeres setmanes d’implantació del nou sistema de 

recollida selectiva Porta a Porta, el balanç és el següent:  

 

El percentatge de recollida selectiva gairebé s’ha triplicat passant del 19 % abans de la 

implantació del sistema, al 54 %, un 18% més que la mitjana de la ciutat. A nivell de xifres 

globals, la segona setmana d’implantació s’han recollit selectivament 15.318 kg de residus 

(orgànica, reciclables, paper-cartró i vidre) mentre que abans de la implantació es recollia una 

mitjana de 6.980 kg setmanals separats, el que suposa que s’ha més que duplicat la quantitat 

recollida.   

 

La fracció que més s’ha incrementat és la fracció orgànica, que s’ha multiplicat per deu. 

S’han passat de recollir 700 kg setmanals a 7.348 kg setmanals. Cal destacar que gràcies a 

l’excel·lent tasca de separació del veïnat s’està obtenint una fracció orgànica de gran qualitat. 

Les impureses (els residus que no formen part de la orgànica i que es llencen en aquest 

segment) s’han reduït del 13,6% al 0,9%.  
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Els incompliments disminueixen 

 

A banda de les dades de recollida selectiva també s’observa un increment del compliment dels 

horaris, per part dels veïns i les veïnes d’aquest àmbit. Abans de la implantació del Porta a 

Porta, amb l’anterior sistema vigent de recollida domiciliària sense separació, es recollien una 

mitjana de 1.902 kg de residus fora dels horaris establerts per la recollida. Durant la segona 

setmana d’implantació del nou sistema, aquesta xifra s’ha reduït a 871 kg. Això significa una 

reducció del 54% de la quantitat de residus presents a l’espai públic fora de l’horari 

establert, en relació a l’anterior sistema de recollida. 

 

 
 

El nombre de bosses al carrer fora dels horaris de recollida també s’han reduït un 26% la 

segona setmana de funcionament del Porta a Porta en relació als hàbits anteriors a la seva 

implantació, tant de dia com de nit. No obstant, encara existeix una part de la població en 

procés d’adaptar-se al nou sistema i que manté els hàbits anteriors. Per aquest motiu es 

mantenen al barri 4 informadors ambientals que segueixen realitzant tasques d’informació i 

suport, alhora que continua obert el punt d’informació situat a la seu del Districte.  

 

Més de 3 mil habitatges amb kits de separació 

 

A dia d’avui disposen del kit de separació 3.342 habitatges de Sarrià Vell. El veïnat es pot 

adreçar diàriament al punt d’informació situat a la seu del Districte per demanar el kit de 

recollida selectiva: cubells, bosses, calendari, material de comunicació. L’horari d’atenció és de 

10:00 a 14:00 hores i de 16:00 a 20:00 hores de dilluns a divendres.  
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Actuacions de millora 

 

En el marc del procés d’adaptació al nou sistema de recollida, des de l’Àrea d’Ecologia, 

Urbanisme i Mobilitat, es duran a terme una sèrie d’actuacions per tal de millorar l’eficiència del 

nou sistema i la participació del veïnat:  

 

✓ Mantenir oberta la Comissió de Seguiment formada per l’Associació de Veïns i els 

equips municipals de neteja i de Districte per analitzar les incidències i millorar el 

sistema. 

✓ Treballar amb l’equip del Programa Radars de Drets Socials, amb escoles i veïnat per 

donar suport a les persones grans que viuen soles. 

✓ Seguir amb la informació al veïnat i en especial als comerços per evitar confusions 

sobre els dies i horaris.  

✓ Realitzar tallers i accions educatives que incideixin sobre la necessitat de separar els 

residus.  

✓ Millorar la visualització dels adhesius que identifiquen els incompliments.  

✓ Informar la ciutadania de la necessitat d’utilitzar el cubell de fracció orgànica abans de 

deixar la bossa compostable directament al carrer. 
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El sistema de recollida Porta a Porta 

 

La implantació del sistema de recollida Porta a Porta a un barri permet enriquir el ventall de 

sistemes de recollida actualment existents a la ciutat (recollida amb contenidors, recollida amb 

pneumàtica i recollida domiciliària sense separació) amb un nou sistema que, com ja es 

demostra en la primera quinzena de funcionament a Sarrià Vell i als altres 150 municipis 

catalans que el tenen implantat, permet assolir alts nivells  de reciclatge. 

 

Barcelona se suma així a les experiències d’altres ciutats com Berlín, Milà, Munic, Londres, 

Anvers, Parma, Ljubliana, on  ja es troba implantat aquest sistema, bé sigui a tota la ciutat, bé a 

determinats barris. El sistema Porta a Porta avui en dia ja dona cobertura, en diverses variants, 

a més de 9.000.000 de persones de grans ciutats europees, a més de molts altres petits i 

mitjans municipis. En el cas de Barcelona, l’experiència a Sarrià suposa un dels sistemes Porta 

a Porta més grans de Catalunya, tot i que cada vegada més municipis, estan implantant aquest 

sistema de recollida. 

 
El Casc Antic de Sarrià (Sarrià Vell), per la seva configuració territorial, i amb 8.500 habitants, 

presenta un escenari idoni pel desplegament del primer sistema de recollida selectiva de 

residus porta a porta de tota la ciutat.  

 
És un sistema que suposa una millora de la 

qualitat de l’espai públic pels veïns: 

 
➢ Carrers i places més nets 

 
➢ Millora de la qualitat dels residus 

recollits en totes les fraccions, i en 
especial, els que provenen de la 
matèria orgànica (reducció d’impropis) 

 
➢ Millora de la qualitat de l’aire així com 

de la disminució dels nivells de soroll 
atès que hi ha tres dies que no hi ha 
recollida al barri 
 

➢ Millora del mobiliari urbà per la 
instal·lació de papereres noves amb 
tapa per als residus de petit format 
 

  
 

L’experiència pionera del casc antic de Sarrià és una referència i un exemple per estendre el 

model a d’altres barris de Barcelona.  
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Funcionament del nou sistema 

 

Els residus que es generen a les llars són separats prèviament  i dipositats al carrer segons el 

model de recollida instaurat. Les fraccions a separar són: 

 

- Residus orgànics: restes de carn o peix, flors seques, taps de suro, closques d’ou o 

marisc, paper de cuina, etc... (cubell o bujol marró) 

- Reciclables (plàstics + metalls): garrafes d’aigua, bosses de plàstic, llaunes de begudes, 

xapes, paper d’alumini, safates de porexpan, plats i gots de plàstic, cables d’acer petits, 

paelles, etc... (bossa groga) 

- Envasos de vidre: ampolles, pots de vidre, etc...(contenidor verd) 

- Paper i cartró: caixes de cartró, diaris, revistes, etc... (lligat o en bossa) 

- Rebuig: burilles, restes d’escombrar, cotó, bolígrafs, etc... (bossa gris) 

- Residus sanitaris: bolquers, compreses, excrements d’animals, etc... (bossa) 

 

Dies de recollida del sistema Porta a Porta 

 

 
 

 

Cada fracció té dies específics de recollida i s’identifica amb bosses o bujols del color 

corresponent. La recollida es realitza dilluns, dimecres, divendres i diumenge (i els mobles 

dimarts). Per als dies sense recollida s’habiliten tres àrees d’emergència per a dipositar els 

residus en cas de necessitat urgent. 
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La col·laboració de la ciutadania en la recollida porta a porta de residus és clau per aconseguir 

tots els beneficis previstos. 

 

El sistema de recollida Porta a Porta implica nous hàbits per al veïnat del casc antic de Sarrià 

d’obligat compliment com són: el dia indicat per treure la fracció acordada dels residus, l’horari 

de baixar les escombraries (de 20 a 22 hores) i l’horari de recollir els bujols d’orgànica i els 

comunitaris. La recollida comercial és diària com fins ara i s’amplia en els generadors de fracció 

orgànica que estan dins la zona del Porta a Porta. La recollida dels residus sanitaris es fa 

quatre dies a la setmana, la recollida comercial de la matèria orgànica s’estén a tots els bars i 

restaurants de la zona i els envasos o pots de vidre s’han de portar al contenidor de color verd. 

Els serveis de la recollida de mobles (dimarts, de 20 a 22 hores) i els residus que s’han 

d’aportar als Punts verds, no canvien. 

 

 

S’han creat les àrees d’aportació d’emergència amb la finalitat de poder donar una alternativa 

per a entregar residus en cas que aquest dipòsit no es pugui fer el dia que toca. Aquest servei 

complementari es duu a terme els dies en que no hi ha cap recollida prevista i funciona en 

horari de matí. Està format per un vehicle itinerant amb diferents horaris i ubicacions dins la 

zona de tal manera que tot el veïnat té una àrea d’emergència a un màxim de 150 metres de 

distància els dies que no hi ha recollida. Els horaris i llocs són : 

                                                                                                 

- Pl. Artós. De 8 a 10:00 hores 

- Pl. Sant Vicenç. De 10:30 a 12:00 hores                  

- Pl. de Consell de la Vila. De 12:15 a 13:45 hores    

 

 


