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Barcelona comença una prova pilot de recollida 

selectiva mòbil al barri del Bon Pastor  

  
» L’Ajuntament de Barcelona dona més impuls a l’Estratègia Residu Zero amb un 

nou sistema de recollida selectiva de residus a través de plataformes mòbils  

 

» La prova pilot té una durada prevista de sis mesos i funciona de dilluns a dissabte 

de les 18:00 hores a les 23:00 hores 

 

L’Ajuntament de Barcelona dona un nou impuls a l’Estratègia Residu Zero – prevenció i 

reducció de la generació de residus – i implanta un nou sistema de recollida selectiva de 

residus al barri del Bon Pastor, al districte de Sant Andreu. 

 

La prova pilot es realitza a la zona compresa entre els carrers del Foc Follet, Enric Sanchis, el 

Barri Vermell, i Sant Adrià, i a través de plataformes mòbils de contenidors de recollida 

selectiva. 

 

Aquesta prova té una durada prevista de sis mesos i és un projecte important que ajudarà a 

assolir els objectius de l’Estratègia Residu Zero i sortir de l’estancament del nivell de recollida 

selectiva de residus que hi ha a tota la ciutat (al voltant d’un 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. 

 

 

Funcionament de la recollida selectiva mòbil 
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El funcionament d’aquest nou sistema és molt senzill: cada dia, de dilluns a dissabte, els dies 

que hi ha recollida d’escombraries, s’instal·len les plataformes a partir de les 18.00 hores i 

es retiren a les 23.00 hores.  

 

S’instal·len tres plataformes, una a la Plaça  Fèlix Rodríguez de la Fuente i dues a la plaça 

Robert Gerhard. El sistema de recollida mòbil té un calendari de recollida, on les fraccions 

d’orgànica i sanitaris es recull de dilluns a dissabte, les fraccions de vidre, paper i cartró i 

envasos es recullen el dimarts, dimecres, divendres i dissabte, i la fracció de rebuig es recull 

els dilluns i dijous. El diumenge és l’únic dia de la setmana que no hi ha recollida 

d’escombraries. 

 

    
 

Des del mes de març, un equip d’informadors ambientals passen per totes les llars i comerços 

per donar la informació i deixar el material que ajudi a fer millor la separació dels residus, com 

el cubell airejat per la recollida de la matèria orgànica, les bosses compostables, la guia 

informativa i un imant de nevera amb el calendari dels dies i hores de recollida. 
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Fins el 15 de juny, s’instal·la un Punt informatiu a la Biblioteca Bon Pastor, al carrer de 

l’Estadella 64 i a peu de les plataformes, amb el següent horari: de dilluns a divendres, de 

16.00 a 20.00 h, els dissabtes, de 11.00 a 14.00 hores, i els diumenges i festius, tancat. 

Principals beneficis de la recollida selectiva mòbil 

La col·laboració de tothom i una separació correcta dels residus, els beneficis es multipliquen: 

• Les plataformes s’instal·len properes als habitatges, i és més còmode reciclar. 

• La retirada dels contenidors suposa disposar de més espai públic lliure. 

• Millora la qualitat dels residus recollits en totes les fraccions, i en especial, dels que 

provenen de la matèria orgànica (reducció d’impropis). 

• Millora de la qualitat de l’aire i reducció dels nivells de soroll perquè les plataformes es 

transporten amb vehicles elèctrics. 

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

de petit format. 

Implicació ciutadana 

La col·laboració de la ciutadania és clau per aconseguir tots els beneficis previstos, i cal que els 

veïns i veïnes agafin el compromís d’utilitzar correctament el sistema implantat.  

Al llarg del mes de març s’han fet reunions prèvies a la implantació del sistema per recollir 

opinions al Consell de Sostenibilitat i Medi Ambient del Districte de Sant Andreu, a  l’Associació 

de Veïns i Veïnes del Bon Pastor, l’Associació Transforma’t i el Centre Cívic del Bon Pastor. 

També, l’ Associació de Veïns del Bon Pastor, impulsa una campanya de civisme, que aposta 

per un barri mes net i respectuós. 

El barri del Bon Pastor ha estat el primer de Barcelona en disposar d’aquestes plataformes 

mòbils i l’avaluació de la prova pilot permetrà decidir la seva implantació a d’altres barris de la 

ciutat. Durant els 6 mesos que durarà la prova pilot, cada setmana es reportaran les dades de 

funcionament i es farà comparatives amb la quantitat i qualitat des residus que es recollien. 

Comerços 

Més de 60 comerços s'inclouen dins de la prova pilot de les plataformes mòbils de recollida 

selectiva. Els comerços que disposen de recollida comercial diària d'orgànica i rebuig, i de tres 

dies a la setmana per la recollida de paper i cartró, hauran d'utilitzar les plataformes mòbils, 

d'acord amb el calendari de recollida, per les fraccions d'envasos de plàstic, vidre i residus 

sanitaris. Tanmateix, el comerç que no està adscrit a la recollida comercial, sempre hauran 

d'utilitzar les plataformes mòbils per portar els seus residus.  

Per més informació: http://barcelona.cat/residuzero 

http://barcelona.cat/residuzero

