
Cuidem Barcelona

El porta
a porta
de Sarrià



Cuidem Sarrià

La recollida porta a porta de 
Sarrià és un sistema que ens 
permet assolir els objectius 
europeus en matèria de 
reciclatge i bonificar aquells 
que ho fan bé. Separant i 
reciclant correctament els 
nostres residus contribuïm a 
la reducció dels gasos 
d'efecte hivernacle i a la 
lluita contra l'emergència 
climàtica.



És un sistema de recollida de residus 
que consisteix a deixar els residus ben 
separats davant del portal seguint un 
calendari i un horari preestablerts.

A Sarrià, la recollida porta a porta es 
realitza per a l’orgànica, els reciclables, 
el paper i el cartró i el rebuig. El vidre 
es manté amb contenidors al carrer. 

Què és el porta a porta?

El sistema de recollida selectiva porta a 
porta al casc antic de Sarrià va ser el 
primer que es va implementar a la ciutat 
de Barcelona. Va començar el febrer del 
2018 a partir d’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 és l’aposta de Barcelona per definir 
una estratègia per lluitar de forma 
transversal contra la crisi climàtica. 
Aquesta estratègia inclou un canvi de 
model de consum i de gestió de residus 
basat en la corresponsabilització

Al llarg d’aquests anys, aquest model ha 
obtingut molt bons resultats. El 
percentatge de recollida selectiva durant 
el 2018 gairebé es va triplicar, va passar 
del 19 % abans de la implantació del 
sistema al 55,5 %, gairebé un 21,4 % més 
que la mitjana de la ciutat.

Amb l’objectiu de seguir millorant els 
resultats i assolir el 70 % de recollida 
selectiva al barri, l’any 2022 s’incorporen 
una sèrie d’innovacions i de nous serveis 
per millorar l’atenció a les persones i 
donar resposta a necessitats concretes 
treballades en el marc del Grup de 
Treball del Porta a Porta de Sarrià.

Tot el que has de saber…

ASSOLIR UN 55 % 
DE RECOLLIDA 

SELECTIVA L’ANY 
2025

IMPLANTAR UNA 
TAXA MÉS JUSTA I 
BONIFICAR ELS QUI 

SEPAREN 
CORRECTAMENT 

ELS RESIDUS

FOMENTAR LA 
CORRESPONSABILITAT 

I LA PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA

LLUITAR DE FORMA 
ACTIVA CONTRA LA 
CRISI CLIMÀTICA I 

LA CRISI DE 
MATERIALS

Objectius de ciutat
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Bossa de 60 litres 
groga homologada

Com traiem els
residus, a Sarrià?

Cubell de 20 litres 
marró amb codi, i 
sempre dins una 

bossa compostable

Bossa de 35 litres gris 
homologada

Al contenidor del 
carrer, diposita-hi el 
vidre sense bosses 

de plàstic

Plegat i apilat o dins 
una bossa o una 

caixa de cartró. Mai 
en bossa de plàstic

Algunes 
comunitats amb 

espais privats 
disposen de 

bujols comunitaris 
de diferents 

mides i formats 
per treure els 

residus

Orgànica

Paper i cartró Vidre

Reciclables Rebuig



Si separes bé 
l’orgànica i la treus 
més de 40 vegades 
a l’any, tens un 30 % 
de bonificació a la 
taxa de residus
En el cas de les 
comunitats que tenen 
bujol comunitari, per 
obtenir la bonificació cal 
treure el bujol un mínim 
de 70 vegades a l’any

Com podem comptar
les vegades que cada
habitatge treu l’orgànica?

Per poder aplicar la bonificació
del 30 % en la recollida de residus, 
els cubells d’orgànica i els bujols 
de les comunitats porten un codi 
vinculat a l’habitatge o a la 
comunitat. La informació facilitada 
per aquest codi permet fer
un comptatge de les vegades
que es treu l’orgànica. 

DL.
Dilluns

DT.
Dimarts

DC.
Dimecres

DJ.
Dijous

DV.
Divendres

DS.
Dissabte

DS.
Diumenge

El calendari de recollida

Cal treure els residus 
el dia que toca entre 
les 20 i les 22 hores



Les bosses homologades per 
als reciclables i el rebuig, així 
com bosses compostables, les 
trobaràs a un preu reduït en 
aquests 4 establiments del barri

SUPERMERCAT
SUPERSERVIS

C. Major de Sarrià, 851—

On podem 
comprar les 
bosses del 
porta a porta?

EL MILLOR
PREU

C. Major de Sarrià, 252—

L’AGROBOTIGA C. Bonaplata, 5-73—

FERRETERIA
J. VALLS

C. Major de Sarrià, 834—

RECORDA:

És obligatori l’ús
de les bosses 
homologades per 
als reciclables
i per al rebuig.

En les cas
de les bosses 
compostables, 
podeu utilitzar 
qualsevol bossa 
sempre que sigui 
compostable.



L’orgànica té un contingut elevat 
d’aigua i, si la posem dins un 
recipient tancat que no transpira, 
aquest contingut d’aigua es 
condensa i genera uns líquids al 
fons del recipient que són els 
responsables de les males olors. 

Per evitar-ho fem servir un cubell airejat i 
bosses compostables, que, a més de ser 
de midó de blat de moro o patata i 
descompondre’s juntament amb el 
contingut de la bossa, permeten la 
transpiració, a diferència del plàstic. 
Aquesta transpiració ajuda que els líquids 
responsables de les males olors 
s’evaporin i l’orgànica de dins el cubell 
s’assequi. D’aquesta manera evitem les 
possibles males olors que ens pot 
generar l’orgànica.

El cubell airejat i les bosses
compostables, la fórmula
per evitar les possibles
males olors de l’orgànica



UBICACIONS
DE LES BÚSTIES

Bústia 1
C. del Pedró de la Creu, 30

Bústia 2
C. de la Mare de Déu de 
Núria, cantonada amb
c. de Jaume Piquet

Bústia 3
Plaça de Sant Vicenç
de Sarrià

Bústia 4
C. de Bonaplata, cantonada 
amb c. de Fontcoberta

Bústia 5
Plaça de Pere Figuera
i Serra

Bústia 6
C. de Carme Karr, 
cantonada amb
c. de Negrevernís

Bústia 7
C. dels Caponata, 
cantonada amb
c. del Trinquet

 

Els residus d’higiene 
íntima els podem llençar 
les 24 hores els 7 dies

de la setmana

Hi ha 7 punts de recollida de residus 
d’higiene íntima —bolquers, 
compreses, tampons, etc.— instal·lats 
al barri. Es tracta d'unes bústies amb 
sistema de control d’accés.

Amb aquest sistema es poden llençar aquests 
residus 7 dies a la setmana durant les 24 
hores i s’evita l’exposició pública de deixar-los 
davant la porta, amb l’objectiu de garantir el 
dret a la intimitat de les persones i millorar la 
imatge de la via pública.



1

2

3

4

7

5

6

Per fer ús d’aquestes 
bústies cal sol·licitar els 

clauers per obrir-les a 
l’Oficina del Porta a Porta 

de Sarrià.

644 36 66 26
portaaportasarria@bcn.cat



UBICACIONS
DE LES BÚSTIES

Bústia 1
C. del Pedró de la Creu, 30

Bústia 2
C. de la Mare de Déu de 
Núria, cantonada amb
c. de Jaume Piquet

Bústia 3
Plaça de Sant Vicenç
de Sarrià

Bústia 4
C. de Bonaplata, cantonada 
amb c. de Fontcoberta

Bústia 5
Plaça de Pere Figuera
i Serra

Bústia 6
C. de Carme Karr, 
cantonada amb
c. de Negrevernís

Bústia 7
C. dels Caponata, 
cantonada amb
c. del Trinquet

 

Trobareu les àrees d’emergència 
de dilluns a dissabte:

A Plaça de Sant Vicenç de Sarrià
    Matí de 8 a 9:45 h.

B  Plaça Consell de la Vila
    Matí de 10:15 a 12 h.

C Cruïlla Fontcoberta amb Bonaplata
    Tarda de 16 a 17:45 h.

D Placeta de Can Garriga 
   Tarda de 18:15 a 20 h.

L’àrea d’aportació 
d’emergència és un servei 
complementari disponible de 
dilluns a dissabte en horari
de matí i tarda que té 
l’objectiu de facilitar el 
lliurament de residus ben 
separats quan no es pot fer 
mitjançant el porta a porta.

Aquesta àrea disposa d’espai 
per a la recollida de les 
mateixes fraccions del porta 
a porta: orgànica, reciclables, 
paper i cartró i rebuig.

Hi ha 7 punts de recollida de residus 
d’higiene íntima —bolquers, 
compreses, tampons, etc.— instal·lats 
al barri. Es tracta d'unes bústies amb 
sistema de control d’accés.

Amb aquest sistema es poden llençar aquests 
residus 7 dies a la setmana durant les 24 
hores i s’evita l’exposició pública de deixar-los 
davant la porta, amb l’objectiu de garantir el 
dret a la intimitat de les persones i millorar la 
imatge de la via pública.

Disposem d’un servei 
d’emergència en horari

de matí i tarda

C

D

A

B



Aquest servei es presta a domicili 
per a totes aquelles persones 
grans, amb mobilitat reduïda o 
dependents que tenen dificultats 
per participar i adaptar-se al 
servei de recollida porta a porta.

…i d’un servei de recollida 
a domicili per a persones 

grans o amb mobilitat 
reduïda

Per sol·licitar el servei cal 
posar-se en contacte amb 
l’Oficina del Porta a Porta de 
Sarrià.

644 36 66 26 
portaaportasarria@bcn.cat



Cartutxos de tinta i tòners, roba i calçat.
Els matalassos i els i electrodomèstics grossos 
només es poden portar al Punt Verd de Zona.

Oli de cuina, cables elèctrics, CDs i DVDs, 
ferralla domèstica, metalls diversos, 
pneumàtics petits, càpsules de cafè 
monodosi, cintes de vídeo i casset i altres 
residus. Els televisors, els monitors i altres 
i aparells elèctrics i electrònics s’han de 
portar al Punt Verd de Zona.

Aerosols i esprais, bateries de cotxe, 
cosmètics, piles, olis de motor, pintures, 
coles i vernissos, àcids, bases, 
radiografies, envasos bruts de plàstic, 
envasos bruts de vidre, fluorescents i 
bombetes, reactius, dissolvents, 
productes comburents, filtres de vehicle i, 
fitosanitaris, herbicides i altres pesticides.

Residus reciclables

Residus reutilitzables

Residus especials

PUNTS VERDS DE ZONA

Punt Verd de Zona - 
Deixalleria de Les 
Corts-Pedralbes
Avinguda d'Esplugues, 58-60
De dilluns a divendres de 8 a 
18.30 h

PUNTS VERDS DE BARRI

Punt Verd de Barri de Sarrià
C. del Cardenal Sentmenat, 6
De dilluns a dissabte (excepte 
festius) de 8.30 a 14 h i de 16 a 
19.30 h

PUNTS VERDS MÒBILS

Punt Verd Mòbil *plaça de Sarrià
C. Major de Sarrià, 97 
Dimarts (excepte festius)
de 8.30 a 14 h

Punt Verd Mòbil *jardins de Can 
Senillosa (a c. de Fontcoberta)
C. de Fontcoberta, 5
Dimecres (excepte festius)
de 16.30 a 19.30 h

Els Punts Verds, un 
servei per recollir els 
residus especials

RECORDA:
Fer ús del Punt Verd pot suposar 
una reducció de fins al 14 % de la 
taxa de recollida de residus. La 
bonificació pot anar des d’un 1 % 
si en feu ús 2 vegades l’any fins al
14 % per més de 15 usos.

Pots sol·licitar-ho al
mateix Punt Verd o al web:
www.amb.cat/web/ecologia 
/residus/gestio
/formulari-deixalleries.



● PILES I MÒBILS
Contenidors especials situats en mercats, 
grans superfícies comercials i botigues.

● ROBA I CALÇAT
Roba Amiga és un projecte d’inserció 
social. La roba usada, la roba de la llar i 
altres residus tèxtils es recullen 
mitjançant contenidors ubicats en 
mercats i instal·lacions municipals per tal 
de valoritzar-los a través de la reutilització 
i el reciclatge.

● MEDICAMENTS
Punts SIGRE. A les farmàcies hi ha 
contenidors especials per recollir aquest 
tipus de residus.

● RUNA
Quan fem obres a casa podem 
contractar sacs de runa a empreses 
homologades.

Per saber si l’empresa està homologada 
podem trucar al 900 226 226 i 
l’Ajuntament ens n’informarà.

● ANIMALS MORTS
El servei de recollida d’animals morts està 
adreçat tant a veïns com a empreses, i 
s’encarrega de recollir els cossos 
d’animals morts amb la seguretat que 
rebran un tractament correcte.

Només hem de trucar al 900 226 226, 
des d’on s’establirà el dia i l’hora de 
recollida. Aquest servei està sotmès a 
uns preus públics, depenent de l’origen i 
el pes de l’animal.

Hi ha entitats socials arreu de la ciutat que els recullen 
amb l'objectiu de donar-los una segona vida. 
Consulteu-les a: Mapa Barcelona + Sostenible.

Els residus de gran volum els 
has de deixar davant de la 
porteria els dimarts entre
les 20 i les 22 h.
Consulta el dia de recollida al teu 
carrer a: www.cuidem.barcelona

Altres recollides
per a alguns dels
residus especials

Per als mobles i trastos 
vells disposem d’un 
servei de recollida
a domicili els dimarts



Disposem de diferents canals de 
comunicació amb el servei per 

garantir l’atenció a les persones, la 
resolució de dubtes i casuístiques 

concretes, la substitució de 
materials d’aportació i la facilitació 

d'informació actualitzada. 

ATENCIÓ
TELEMÀTICA

644 36 66 26
portaaportasarria@bcn.cat

Tota la informació al web: cuidem.barcelona

De quins canals de
comunicació disposem?



WEB APP
DEL PORTA A PORTA

barcelona.cat/recollida-porta-a-porta

La Web App del porta a porta et 
permet disposar de tota la 
informació del servei actualitzada 
i consultar les teves dades de 
participació en temps real.

També podràs trobar-hi el mapa de 
Punts Verds i contactar amb l’Oficina
del Porta a Porta per gestionar
les teves consultes.

Aquesta eina promou la 
corresponsabilització i la transparència 
en la recollida dels residus porta a porta.

A la pantalla inicial, 
prem “NOU USUARI”.

Completa les 
dades de registre.

Consulta el correu electrònic 
i valida el registre.
Si no t’arriba el missatge, comprova que 
no hagi anat a la safata del correu brossa.

Un cop validat el registre, 
torna a l’app i escriu-hi el teu 
“CODI DE REGISTRE”.
Aquest codi se’t va enviar per correu 
electrònic el dia que et vam fer entrega 
del kit del porta a porta.

1—

2—

3—

4—

PER REGISTRAR-TE A L’APP
SEGUEIX AQUESTS PASSOS:



A Sarrià separem 
cada cosa al seu lloc
Orgànica →

→

→

→

→

Marró

Reciclables Groc

Paper i cartró Blau

Vidre Verd

Rebuig Gris

Si tens dubtes sobre quins residus
van a cada fracció pots consultar:
www.cuidem.barcelona



La matèria
orgànica és
100 % reciclable

Aproximadament el 37 % dels 
residus que generem són 
orgànics.

Si els separem correctament, 
n'obtenim compost —un adob 
natural de qualitat— i biogàs

El tractament dels residus 
orgànics és de km 0, ja que es 
fa als ecoparcs de l'àrea 
metropolitana. La matèria 
orgànica és 100 % reciclable.

DIPOSITA-HI

Restes de fruita i verdura, restes de 
carn i peix, restes de menjar cuinat, 
closques d’ou, de marisc i de fruita 
seca, marro de cafè i restes 
d’infusions, tovallons de paper, taps 
de suro, llumins, escuradents, 
serradures, restes de jardineria, 
gespa i fullaraca.

NO HI DIPOSITIS

Restes d’escombrar i de cabells, 
bolquers i compreses, sorra de gat, 
cendres ni cap altre material que no 
sigui orgànic.

A la pantalla inicial, 
prem “NOU USUARI”.

Completa les 
dades de registre.

Consulta el correu electrònic 
i valida el registre.
Si no t’arriba el missatge, comprova que 
no hagi anat a la safata del correu brossa.

Un cop validat el registre, 
torna a l’app i escriu-hi el teu 
“CODI DE REGISTRE”.
Aquest codi se’t va enviar per correu 
electrònic el dia que et vam fer entrega 
del kit del porta a porta.



Els reciclables 
són, en volum, la 
fracció que més 
generem

Quan es recullen es porten a la 
planta de triatge i se separen per 
tipus de material per, tot seguit, 
portar-los a reciclar.

Cada tipus de material dona lloc a 
un nou producte: nous envasos, 
bosses de plàstic, mobiliari urbà
i teixits, entre molts d'altres.

DIPOSITA-HI

Ampolles de plàstic, llaunes, 
tetrabrics, altres envasos amb el 
punt verd i qualsevol material plàstic 
o metàl·lic encara que no sigui 
envàs.

NO HI DIPOSITIS

Envasos i materials que siguin de 
cartró o vidre.



El paper i el cartró 
representen 
gairebé el 25 % 
dels residus

DIPOSITA-HI

Papers i fulls, diaris i revistes, sobres i 
cartes, capses i caixes de cartró, oueres 
de cartró i altres envasos de cartró, 
paper de cuina i tovallons de paper.

NO HI DIPOSITIS

Paper plastificat ni brics.

El vidre
és 100 % 
reciclable

DIPOSITA-HI

Ampolles i pots de vidre,
sense taps ni xapes.

NO HI DIPOSITIS

Plats ni gots de vidre, ceràmica, 
miralls, bombetes ni fluorescents.



Informa-te’n a: 
barcelona.cat/ecologiaurbana

644 36 66 26
portaaportasarria@bcn.cat


