
 

  



 

Què és el Porta a Porta? 

La recollida selectiva Porta a Porta (PAP) consisteix en lliurar els residus –prèviament separats 

per la població i/o els comerços en origen- davant de la porta de casa o del comerç. En comptes 

de dipositar els residus en un contenidor permanent a la via pública, les diverses fraccions són 

recollides directament en el punt de generació, d’acord amb un calendari preestablert.  

Per què l'Ajuntament ha decidit implantar el Porta a Porta a Corbera? 

Per 2 motius:  

• Per consciència ecològica. La gestió dels residus comporta un elevat cost ambiental, 
econòmic i social. Reduint i separant correctament els residus i amb una gestió adequada es 
contribueix a reduir la contaminació i evitar el malbaratament de recursos naturals.  

• Per un mandat europeu. La Unió Europea obliga als estats membres a tenir uns índexs de 
reciclatge del 55% l'any 2025. A Corbera, l'any 2020 aquest índex es trobava en el 42%, per 
tant cal un canvi de model per poder arribar a aquests objectius. En cas que no s'hi arribi 
s'imposaran sancions directes als municipis. A molts països europeus, el Porta a Porta és el 
sistema de referència perquè permet incrementar el percentatge de la recollida selectiva, 
superant en la majoria de casos el 70%. 

Quins avantatges té la recollida porta a porta? 

A part de les importants millores ambientals, que ajudaran a tenir un planeta més sostenible, 
hi ha força avantatges que aporta aquest canvi de model: 

• Amb la retirada de la majoria de contenidors de la via pública es recupera part de l’espai 
públic pel vianant i també es recuperen places d’aparcament. A part, ajudarà a mantenir 
l’entorn més net i sense olors generades per l'acumulació de residus.  

• Amb el nou model de recollida, s'elimina o es redueix el trasllat dels residus  fins a la base 
de contenidors, evitant aquests desplaçaments per persones amb mobilitat reduïda o 
dificultats.  

• Els porcs senglars deixaran de tenir un punt fixe d'aliment fàcil a l'abast i per tant hauran de 
canviar els hàbits rutinaris d’alimentació pel què es preveu que es redueixin les 
problemàtiques relacionades amb la immersió urbana de la fauna salvatge. 

• En molts serveis (llum, gas, aigua, telèfon...) l’usuari paga segons el seu consum. En el cas 
dels residus això no passa i creiem que no és just. Hi ha diversos sistemes per a què cada 
usuari pagui segons els residus que genera. El registre de lectures dels xips dels cubells 
permetrà en un futur proper, aplicar taxes diferenciades, és a dir, que cada usuari pagui 
segons el comportament vers els residus, tot i seguint el principi ambiental de “qui 
contamina, paga”.  

• El percentatge de població que tendeix a participar a la recollida selectiva és major. Hi ha 
més corresponsabilitat. 

• Recollida més propera i individualitzada, ja que els equips, serveis i recursos, estan adequats 
als diferents tipus d´usuaris. 

 



 

Quina serà la freqüència de recollida de residus? 

Les freqüències seran de 3 dies a la setmana de recollida de l'orgànica, 2 dies a la setmana de 
recollida de la FIRM i 1 dia a la setmana de recollida de Paper i Cartró. Pel què fa als bolquers i 
tèxtil sanitari es podrà treure cada dia que hi hagi recollida amb una bossa separada i amb un 
indicatiu vermell. Els diferents residus es lliuraran al carrer amb cubells diferents segons la 
fracció i amb un xip identificatiu. Quan es reculli la fracció orgànica, també es podrà lliurar en 
un sac reutilitzable, les restes vegetals de mida petita no llenyosa (fulles, flors...). Les freqüències 
seran les mateixes tant al nucli urbà com a les urbanitzacions i la previsió inicial és segons el 
quadre a continuació: 

HORARI DL DM DC DJ DV DS DG 

ZONA 1 (Nucli Urbà, Can Planes Sud, La Creu Nova, El Pontarró, la Servera, Els Carsos i el 

Mirador) 

DIÜRN FIRM  PiC  FIRM   

DIÜRN FORM  FORM  FORM   

Zona 2 (Can Rigol, l’Amunt, Ca n’Armengol, La Creu de l’Aragall, la Creu Júnior, Bonrepòs, 

Can Coll, Can Llopard, Can Canonge, Can Palet, la Creu Sussalba, Can Margarit, Can 

Montmany de Maspassoles, Cases Pairals i Santa Maria l’Avall).  

DIÜRN  FIRM  PiC  FIRM  

DIÜRN  FORM  FORM  FORM  

Quines fraccions de residus es recolliran amb aquest sistema? 

La gestió dels residus a Corbera de Llobregat es fa mitjançant el sistema de residu mínim, que 
consisteix en separar els residus de la següent manera: 

• Orgànica (FORM): Com a fracció orgànica es consideren les restes de menjar i altres residus 
com closques d’ou, de fruits secs, restes d’infusions o taps de suro, entre altres.  És obligatori 
lliurar els residus orgànics dins d’un bossa compostable transparent tancada. Els operaris en 
tractar-se d’una bossa transparent podran fer una inspecció visual per assegurar-se que els 
residus són els adequats.  

• Restes vegetals no llenyosa de mida petita: Els dies que hi hagi recollida d’orgànica es podrà 
treure un sac amb restes vegetals no llenyoses (flors, fullaraca, males herbes...). Es 
proporcionarà un sac de 80l per poder treure aquest residu.  

• Inorgànica (FIRM): La fracció inorgànica comprèn els envasos (ampolles de plàstic, llaunes, 
brics, safates de porexpan,...), així com també aquells materials no reciclables propis de la 
fracció resta (excepte els bolquers i el tèxtil sanitari). Recordem que a Corbera utilitzem el 
model residu mínim i que per tant tota la fracció inorgànica es porta a la planta de triatge 
de Molins i allà es fa la separació corresponent. En aquesta fracció es consideraran impropis 
les restes orgàniques, el paper i cartró i el vidre.  

• Paper i cartró: Es considerarà un material apte tot aquell paper i cartró (sigui o no envàs) 
que no formi part d’un material mixt, que no estigui brut i que no estigui contingut dins una 
bossa de plàstic. Per fer-ne la comprovació serà suficient la inspecció visual.  



 

• Bolquers i tèxtil sanitari (Bolquers, compreses, etc.): Únicament es recolliran aquelles 
bosses identificades amb un llaç o una marca vermella tal i com hagi indicat l’Ajuntament. 
La recollida d’aquesta fracció es podrà fer cada dia que hi hagi recollida de qualsevol fracció.  

I el vidre, es recollirà amb el servei porta a porta? 

No. El vidre, per criteris d’eficiència i de soroll, es recollirà com ara, amb la instal·lació de 
contenidors permanents al carrer i per tant, els vidres generats en el domicili s’hauran de lliurar 
dipositar dins dels contenidors verds. 

A quina hora es farà la recollida per casa meva? 

Si bé les rutes de recollida específiques encara no estan definides en cada cas, la recollida es farà 
en horari diürn (a partir de les 8h del matí), de manera que  s’hauran de deixar els cubells que 
toquin cada dia, a primera hora del matí. Això evitarà per una banda, els sorolls nocturns dels 
camions i també que la presència de fauna salvatge nocturna (especialment els senglars) tinguin 
accés al menjar fàcil.  

Com es farà la recollida en els edificis amb molts habitatges ? 

En els blocs de pisos s’estudiarà cada cas, per definir quina és la millor manera d’aportació dels 
cubells. En la campanya de pre-implantació que es durà a terme, es buscaran conjuntament amb 
el veïnat les solucions adaptables a cada cas.  

Què són les àrees tancades i mini àrees? 

Les àrees tancades i mini àrees són espais on els ciutadans de zones disseminades o amb 
dificultat d’accés pels vehicles de recollida hauran de portar els residus. L’accés a aquestes àrees 
tancades i mini àrees es farà mitjançant un clauer electrònic i els residus es dipositaran en 
contenidors. Les urbanitzacions que utilitzaran aquest sistema seran les Parretes, Can Lluís, els 
Guixots, el Solei dels Herbatges, Sant Cristòfol, la Soleia, Mas de'n Puig, Can Moriscot, Socies i 
Cases Cremades.  

Que haig de fer si no puc baixar les escombraries el dia que em toca ? 

En casos excepcionals, la ciutadania pot portar els residus a l’àrea d’emergència ubicada a la 

deixalleria municipal en el seu horari d’obertura.  

Mentre espero el dia de recollida, com puc evitar les males olors a dins de casa? 

Les úniques fraccions que fan mala olor i que poden generar molèsties són l'orgànica i els 
bolquers i tèxtil sanitari. Per aquestes fraccions hi haurà recollida 3 dies a la setmana. A més, 
amb l'orgànica s'entregarà un cubell airejat, que juntament amb la bossa compostable permet 
que els sucs s'evaporin i d'aquesta manera s'eviten les males olors. Tot i així, en casos 
d'emergència o de generació extraordinària i puntual de residus, es podrà utilitzar la Deixalleria 
municipal. 

  



 

Hi haurà més freqüències de recollida per comerços i grans generadors de residus? 

Els comerços i grans generadors hauran de seguir el calendari establert segons la zona de 
recollida. Tot i així, en tractar-se de grans generadors de residus, es faran reforços de recollida 
específica els dimecres i els dissabtes.  

El nou servei serà més car? 

L'augment de la plantilla i per tant la generació de més llocs de treball, faran que la despesa del 
nou servei sigui bastant més elevada que amb el servei actual. Tot i així, s'ha de tenir en compte 
que amb l'augment del reciclatge també augmenten els ingressos que rep l'Ajuntament, de 
manera proporcional. Així doncs, el balanç econòmic del servei queda equilibrat i no s'han de 
sufragar tots els costos derivats de la no implantació d'aquest sistema. Aquests costos vindran 
donats per les sancions de no arribar als mínims de reciclatge i també per l’encariment del cost 
de cada tona que no es recicla i que es porta a l’abocador. Així doncs, no s’haurà d’augmentar 
la taxa d’escombraries per a la implantació d’aquest nou model.  

A més, l'Ajuntament repartirà gratuïtament els cubells i les bosses d'escombraries necessàries 
per a l'inici del servei.  

Què passa si no ho faig bé? 

En cas de treure la fracció que no toca segons el calendari o la fracció no està separada 
correctament, els operaris no recolliran la bossa i enganxaran un adhesiu on s’hi determinarà el 
motiu.  

Si aquestes accions es produeixen reiteradament, una Educador/a Ambiental del servei visitarà 
l'usuari/a per informar i explicar el calendari i com segregar correctament els residus.  

Com puc obtenir més informació? 

A partir del 15 de setembre l'Ajuntament iniciarà una campanya de comunicació amb la voluntat 

d'explicar el projecte, informar i resoldre dubtes sobre la seva aplicació i recollir les propostes 

individuals que puguin anar sorgint, per tal de millorar el servei. Aquesta campanya constarà de 

múltiples xerrades arreu del territori i també pels diferents sectors del nostre municipi. També 

es preveu obrir diferents canals de comunicació per tal de poder fer arribar qualsevol tipus de 

dubte o proposta i quan s'engegui el servei hi haurà una aplicació exclusivament sobre la 

temàtica dels residus amb tota la informació relacionada.  

També podeu adreçar les vostres consultes al correu pap@corberadellobregat.cat 

Tractant-se d'un tema tant important perquè no s'ha consultat a la població? 

El canvi de model és necessari per augmentar el percentatge de reciclatge al nostre municipi i 
és un mitjà per aconseguir la reducció en la generació de residus. Amb l'actual model, això no és 
possible i també s'han de seguir les obligacions legals que vénen des d'Europa. La preparació del 
nou sistema s'ha fet seguint criteris tècnics i treballant segons diferents experiències d'altres 
municipis, adaptant-les a Corbera. 

Tot i així, el sistema pot tenir marge de millora i per això es recolliran les propostes en les 
diferents xerrades que es faran arreu del municipi. A més, hi ha la intenció de crear una comissió 
de seguiment del sistema on hi podran participar diferents persones i entitats del poble.  



 

Si gats, gossos, o senglars senten olor, hi ha perill que obrin els cubells i escampin les 
escombraries pel carrer? 

Els cubells tenen un sistema de bloqueig de la tapa que impedeix que els animals puguin obrir-
los. S’ha de recordar que tots els residus s’han de treure al carrer acompanyats del seu cubell 
corresponent.  

En el cas d’habitatges unifamiliars aïllats es poden posar ganxos a les tanques de les parcel·les 
per penjar-hi els cubells. 

Què passa si se’m trenca o em roben un cubell?  

En aquests casos només cal trucar a l’Ajuntament qui el reposarà gratuïtament.  
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