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20 de setembre de 2018 

 

www.barcelona.cat/premsa 

El veïnat del casc antic de Sarrià recicla fins al 56% i 

recull la matèria orgànica de més qualitat de 

Barcelona des de la implantació del Porta a Porta 
 
» La recollida selectiva ha passat del 19% al 55,8%, un 18% més que la mitjana de ciutat   

 

» La recollida de la fracció orgànica s’ha multiplicat per deu passant dels 700 kg 

setmanals als 6.305 kg. Alhora han disminuït les impureses, menys del 2%, perquè el 

veïnat del casc antic de Sarrià està fent una excel·lent tasca de selecció  

 

» El 19 de febrer es va implantar aquest nou sistema de recollida Porta a Porta 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  

 

» Per tal de seguir millorant l’adaptació al nou sistema, l’Ajuntament de Barcelona 

potenciarà la informació, 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 

 

 

L’Ajuntament de Barcelona va iniciar el passat mes de febrer 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.  

 

El Comissionat d’Ecologia, Frederic Ximeno, ha declarat que “agraeix al veïnat la implicació i 

l’excel·lent reciclatge que estan duent a terme que va més enllà de les expectatives previstes, 

consolidant  fins al 56% de reciclatge”. Ximeno ha remarcat i agraït la tasca del Grup de treball 

de la Comissió de Seguiment “per les millores que han proposat que han permès l’adaptació i 

millora al servei i que continuarem implementant”. 

 

La iniciativa busca assolir els objectius de l’Estratègia Residu Zero, 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 del sis primers mesos d’implantació 

 

En aquest marc, després dels sis mesos 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 55,8 %, gairebé un 19% més que la mitjana de la ciutat. A nivell 

de xifres globals, s’han recollit selectivament 14.392 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 pràcticament s’ha 

multiplicat per deu. S’han passat de recollir 700 kg setmanals a 6.305 kg setmanals. Cal 

destacar que gràcies a l’excel·lent tasca de separació del veïnat s’està obtenint una fracció 

orgànica on les impureses (els residus que no formen part de l’orgànica i que es llencen en 

aquest segment) s’han reduït del 13,6% fins al 2%, cosa que ha permès enviar-la a la planta de 

Torrelles que només accepta matèria orgànica d’alta qualitat. 

 

 
 

El percentatge de les altres fraccions reciclades també ha augmentat significativament: 

 

 

Abans Porta a 

Porta 

Amb el Porta a 

Porta 

Objectius 

reciclatge UE 

2025 

Orgànica  6% 61% 60% 

Paper  30% 54% 75% 

reciclables 34% 71% 50% 

vidre 47% 74% 70% 
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Actuacions de seguiment i  millora 

 

Des de la posada en marxa del nou sistema de recollida l’operativa ha anat millorant a partir de 

les propostes realitzades al Grup de treball de la Comissió de Seguiment del Consell de barri 

on participen associacions de veïns, de comerciants, entitats i Ajuntament. 

 

Aquest grup ha impulsat un conjunt de propostes de millora continua que ja s’han aplicat, les 

més importants són:  

 

✓ Full de dades setmanals publicades al web 

✓ Millorar la visualització dels adhesius que identifiquen els incompliments.  

✓ Reobertura dels contenidors de la Plaça Artós que es van tancar inicialment. 

✓ Anul·lació dels contenidors soterrats de les fraccions d’envasos i paper al carrer 

Caponata, al de Pedró de la creu i a la plaça de Sant Vicenç de Sarrià. 

✓ Canvi d’ubicació dels punts d’emergència traslladant el de la Plaça Artós al carrer de 

Fontcoberta. 

✓ Repartiment de bujols comercials amb tanca i d’un nou bujol de 60 litres per la fracció 

de l’orgànica per comerços. 

✓ Aprofitament de la matèria orgànica per a compost. La qualitat de la matèria orgànica 

recollida – té uns impropis inferiors al 2% - permet aconseguir un compost per a plantes 

100% natural i de gran qualitat. Des del mes de juliol la matèria orgànica es porta a la 

planta de Torrelles per fer el compost enlloc de l’Ecoparc 1.  

✓ Lliurament de bosses de compost al veïnat durant la festa major. 

✓ Les campanyes d’informadors ambientals s’han adaptat als horaris on s’ha detectat 

menys participació. Fins al mes de maig s’ha fet un reforç informatiu i a peu de carrer i 

un segon lliurament a cadascun dels habitatges així com als locals comercials. 

✓ S’ha decidit que l’Oficina del Porta a Porta no tanqui al juliol com estava previst i s’ha 

allargat el calendari d’atenció al públic fins al desembre de 2018. 

✓ S’ha fet més material comunicatiu per a veïnat i comerços per tal d’aclarir qualsevol 

dubte de la implantació del sistema. 

 

 

Reptes de futur 

 

Es preveu continuar treballant en el mateix marc del Grup de treball en un procés de millora 

continua del sistema. Com a propers reptes de futur es desenvoluparan mesures per tal de:  

 

- Eliminar els punts crítics on encara s’abandonen les bosses sense reciclar 

- Facilitar bujols comunitaris als edificis de més de 5 plantes que ho demanin 

- Fomentar les xarxes veïnals, sobretot a les escales amb gent gran i amb diversitat 

funcional, per ajudar a baixar i a recollir els cubells de la matèria orgànica 


