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L’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva
Porta a Porta torna a estar
d’enhorabona. Si fa uns mesos
vàrem presentar el butlletí
informatiu infoPAP, en aquesta
ocasió tenim la satisfacció de
comunicar que en el decurs
dels propers dies estrenarem
el nou web de l’Associació de
Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta, el
web www.portaaporta.cat.
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Fent una mica de memòria, cap
a l’any 2.000, abans de la creació de l’Associació de Municipis
Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta, quan els tres
primers municipis catalans
pioners en la implantació de la
recollida porta a porta (Tiana,
Tona i Riudecanyes) varen
acordar de treballar plegats, ja

van posar en funcionament el
web www.ttrportaperporta.org
(no operatiu en l’actualitat),
per oferir informació a l’entorn
del porta a porta. Així doncs,
el web www.portaaporta.cat
n’agafa el testimoni i en representa la continuïtat renovada.
Amb pocs recursos però amb
molta illusió i treball hem anat
modelant aquest web, que vol
ser la gran plataforma de comunicació de l’Associació de
Municipis Catalans per a la Recollida Porta a Porta, oberta a tots
els que tinguin interès en el
sistema de recollida selectiva
porta a porta, als municipis que
l’hagin implantat o tinguin previst fer-ho, i per descomptat
als nostres propis associats, els
quals disposaran en un futur
d’un usuari i contrasenya per

accedir a les parts restringides.
El web està estructurat en una
pàgina d’inici (que conté els
accessos principals a la resta
d’apartats del web, així com
l’accés directe als documents i
agenda), l’apartat d’Introducció
(el PAP, els municipis PAP, els
resultats), l’apartat dedicat
pròpiament a l’Associació (qui
som, qui en forma part, els
objectius i serveis oferts, com
adherir-se), l’apartat reservat a
la Documentació (l’agenda,
l’infoPAP, documentació general) i l’apartat per a Contactar.
Amb aquest web donem un pas
endavant més i reafirmem el
nostre compromís d’esdevenir
una referència imprescindible
en la correcta gestió dels residus a Catalunya. Que Per
molts anys!

Amb el llançament del web www.portaaporta.cat, l’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Porta a Porta a Porta dóna un pas endavant
més i reafirma el seu compromís d’esdevenir una referència imprescindible en la correcta gestió dels residus a Catalunya.
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Nous municipis PAP a Catalunya
En el decurs del 2n trimestre de 2009, i en
concret des del llançament de infoPAP núm. 1
fins al tancament de l’edició d’aquest infoPAP
núm. 2, un total de 10 municipis catalans més
han implantat el sistema de recollida selectiva
Porta a Porta:

• Horta de Sant Joan (Terra Alta).

• Torredembarra (Tarragonès).

• Corbera d’Ebre (Terra Alta).

• L’Arboç (Baix Penedès).

• Pinell de Brai (Terra Alta).

• Arnes (Terra Alta).

• Vilalba dels Arcs (Terra Alta).

• Bot (Terra Alta).

• Figaró-Montmany (Vallès Oriental).

16/03/2009, 2.673 habitants -Nucli AnticPAP 5 fraccions (FORM, V, P-C, E i RESTA)

A Catalunya ja
hi ha 82 municipis que han optat pel PORTA
A PORTA !

Donem la
benvinguda a
l’Ajuntament
de PalauSolità i
Plegamans
com a nou
membre de
dret,
i
animem altres
municipis a
associar-se.

30/03/2009, 5.536 habitants
PAP 3 fraccions (FORM, P-C i RESTA)

01/04/2009, 497 habitants
PAP 5 fraccions (FORM, V, P-C, E i RESTA)
01/04/2009, 708 habitants
PAP 5 fraccions (FORM, V, P-C, E i RESTA)

01/04/2009, 1.287 habitants
PAP 5 fraccions (FORM, V, P-C, E i RESTA)

• Caseres (Terra Alta).

04/05/2009, 307 habitants
PAP 2 fraccions (FORM i RESTA)
04/05/2009, 1.161 habitants
PAP 5 fraccions (FORM, V, P-C, E i RESTA)

04/05/2009, 1.126 habitants
PAP 5 fraccions (FORM, V, P-C, E i RESTA)
04/05/2009, 737 habitants
PAP 5 fraccions (FORM, V, P-C, E i RESTA)

17/05/2009, 1.045 habitants
PAP 3 fraccions (FORM, Multiproducte i RESTA)

Donem la benvinguda a ...
Els representants polítics i el
c o m i s s i on a t t ècn i c d e
l’Associació de Municipis Catalans per a la recollida selectiva
porta a porta han continuat
recorrent el territori, entrevistant-se amb alcaldes, regidors i tècnics de més d’una
desena d’ens locals.
Aquesta presa de contacte
directa amb els municipis que
han implantat alguna de les
modalitats de recollida selectiva porta a porta, permet copsar els reptes, les dificultats i

oportunitats a què s’enfronten
aquests municipis.
D’aquesta manera continuem
recollint arreu de Catalunya
informació sobre la diversitat
d’experiències (allò que ha
funcionat bé o molt bé i el que
no ha rutllat tant o gens), i
òbviament aprofitem per oferir l’Associació de Municipis
Catalans per a la recollida selectiva porta a porta per a defensar els interessos dels municipis que han implantat recollides selectives porta a porta i a

teixir una xarxa de municipis
amb interessos comuns i objectius compartits; en definitiva, sumar esforços.
Des de l’Associació de Municipis
Catalans per a la recollida selectiva porta a porta donem la
benvinguda a l’Ajuntament de
Palau-Solità i Plegamans com a
nou membre de dret. Amb
aquests, ja són 18 els ens locals membres de dret de
l’Associació de Municipis Catalans per a la recollida selectiva
porta a porta.

El Porta a Porta present al web www.ecourbano.es

El Porta a Porta
present al nou
portal web
ecourbano del
Ministerio de
Medio Ambiente y la Red de
Redes AL21

“Ecourbano. Conocimiento
para ciudades más sostenibles”
www,ecourbano.es és un
portal fruit de la collaboració
entre el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino y la Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible AL21 amb
l’objectiu de difondre projectes, iniciatives i instruments
que contribueixin a construir
ciutats més sostenibles.
L’objectiu final és la disminució
de l’impacte dels sistemes
urbans en l’entorn, així com la
millora de la qualitat de vida
dels seus habitants.

Ecourbano difon coneixement amb valor afegit per ser
aplicat en diferents contextos.
La filosofia del portal és afavorir al màxim la difusió del
saber acumulat en la tasca de
resoldre els problemes plantejats en els municipis.
Els projectes, iniciatives i instruments es distribueixen en
categories relacionades amb
els temes abordats pel Libro
Verde de Medio Ambiente
Urbano: model de ciutat i
plans estratègics, ordenació
del territori, urbanisme, mobi-

litat, edificació, aigua, energia,
residus, qualitat de l’aire, biodiversitat, gestió urbana, etc.
El Porta a Porta hi és present
a l’apartat dedicat als Residus.
L’usuari hi trobarà una estructura d’anàlisi que inclou els
apartats: Objectius, Metodologia, Actuacions, Instruments
(tècnics, organitzatius, legals,
econòmics, divulgatius i de
comunicació), Resultats i Documentació, fent fàcil la seva
lectura i comprensió en pocs
minuts.
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El PAP a…………………………………………..ARGENTONA
Argentona, amb una població
de gairebé 12.000 habitants, va
iniciar el porta a porta de
FORM i RESTA l’any 2004,
ampliant-lo al paper-cartró i
envasos al desembre de 2008,
mantenint l’iglú de vidre com a
únic contenidor al carrer.

campanyes de difusió a tot el
municipi, a la zona PAP es
recull selectivament més del
75% dels residus, en canvi a la
zona on es recull en contenidors (urbanitzacions disseminades i barri del Cros) aquest
percentatge no arriba al 20%.

Amb diversos nuclis urbans
disseminats, el PAP cobreix a
més del 75% de la població,
tot i que a mig termini vol
implantar-se en la seva totalitat. Per què?

Aquest fet fa que la mitjana de
recollida selectiva total al municipi sigui del 63% (xifra
d’altra banda gens menyspreable tenint en compte el 34%
de la mitjana catalana). Amb la
implantació del PAP arreu es
vol arribar al 75-80% de recollida selectiva.

El model PAP és determinant
en els resultats de recollida
selectiva. Malgrat fer diverses

Al llarg d’aquests anys s’han
fet campanyes de reducció de
residus,
d’autocompostatge
(més de 120 compostaires en
l’actualitat), introducció de la
saca per residus vegetals i
actualment s’està treballant
per implantar en breu el pagament per generació a ciutadans i activitats econòmiques,
el que anomenem Taxa Justa,
un model de fiscalització dels
residus pioner a la península,
on els veïns i comerços pagaran en funció del tipus i quantitat de brossa que generin. En
edicions futures de l’infoPaP
us anirem informant d’aquest
projecte innovador.

ArgentonaRecicla

Argentona, a
més de ser un
dels municipis
pioners en

implantar la
recollida
selectiva porta
a porta, es
planteja nous
reptes

PAP o no PAP… aquesta és la qüestió
Quantes fraccions de residus
cal que siguin recollides porta
a porta per tal que es pugui
considerar que el municipi ha
implantat la recollida selectiva
Porta a Porta?

tius estratègics ambientalment
coneguts per tothom- i la
RESTA –per tractar-se del que
roman després de fer la recollida selectiva, i que per alguns
esdevé una via d’escapament-.

Des de l’Associació de Municipis
Catalans per a la recollida selectiva porta a porta vàrem considerar des d’un primer moment que, com a mínim, havien de ser dues: la FORM –per
tractar-se de la fracció quantitativament més important dels
residus municipals i per mo-

Si ambdues recollides funcionen bé, la recollida de vidre,
paper i cartró, i envasos es
veurà clarament potenciada,
encara que es recullin amb
iglús en àrees d’aportació. Cal
que hi hagi suficient nombre
de contenidors iglús i que la
freqüència de recollida sigui

l’adequada, o en cas contrari
podem trobar-nos amb desbordaments dels iglús degut a
l’èxit de la recollida selectiva.
En aquest cas, o s’incrementa
el nombre d’iglús i/o intensifica la freqüència de recollida, o
fora recomanable ampliar la
recollida PAP a d’altres fraccions (paper-cartró, envasos,
multiproducte, etc.). Per això,
alguns municipis catalans que
inicialment recollien porta a
porta 2 fraccions, han passat a
recollir-ne 3 o 4.

Alguns municipis
catalans que
recollien porta a
porta 2 fraccions,
han passat a
recollir-ne 3 o 4

Ja en tenim el PAP ben ple...
La nova Llei 9/2008, del 10 de
juliol, de modificació de la Llei
6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus, va introduir en el seu redactat un
paràgraf que s’escau reproduir
integrament: “...Els municipis
han de prestar el servei de recollida selectiva fent servir els sistemes de separació i recollida que
s’hagin mostrat més eficients i
que siguin més adequats a les
característiques de llur àmbit
territorial.” [Article 22 (modificació de l’Article 47 de la Llei
6/93)].

Probablement, a ningú se li
escapa, a hores d’ara, que el
sistema de recollida que fins a
la data ha demostrat ser el
més eficient és el Porta a Porta. Els més de 82 municipis
que han adoptat la recollida
selectiva PAP, amb les necessàries adaptacions locals, en
són la millor prova (han assolit
unes taxes de recollida selectiva entre un 60 i un 85 %).
Aquest èxit inqüestionable ha
reduït la dependència que
aquests municipis tenien
d’abocadors i incineradores.

Els darrers mesos i setmanes
hem pogut assabentar-nos de
les clares intencions de diversos responsables polítics catalans, de promoure la incineració com a sistema que ha de
“resoldre tots els mals...”
Cal realment? La societat no
els ho posarà fàcil. Siguem
raonables. No comença a ser
hora de fer els deures de veritat? Posem imaginació i ganes.
No posem límits innecessaris
al Porta a Porta. Les futures
generacions ho agrairan.

Cal realment la
incineració?
Siguem raonables.
No posem límits
innecessaris al
Porta a Porta.

Associació de Municipis
Catalans per a la
Recollida Selectiva
Porta a Porta
Ajuntament de Tiana
Plaça de la Vila, 1
08391 Tiana
(Barcelona)
Josep Maria Tost Borràs, president
Jordi Baucells Ribas, vicepresident
Ricard Pons Pico, vicepresident
Antoni Borrell Vives, vicepresident
Joan Pau Hernández Roura, secretari
Jordi Vilamala Romeu, vocal
José Luis Jerónimo Prados, vocal
Assumpta Boba Caballé, vocal
Ivan Costa Laballós, vocal
———————————————
Montse Cruz, comissionat tècnic
Telèfon contacte: 622 613 155
comissionattecnic@portaaporta.cat
www.portaaporta.cat
———————————————
InfoPAP és el butlletí periòdic
informatiu de l’Associació de Municipis
Catalans per a la Recollida Selectiva
Porta a Porta
Redacció i Edició: Comissió Tècnica
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La contraPORTAda

A PORTA tancada
Des de fa uns mesos,
l’Associació està treballant en
un projecte subvencionat per
l’ARC i sollicitat a través de
l’Ajuntament de Riudecanyes,
titulat “Viabilitat de la implantació de recollida porta a porta de FORM en municipis de
menys de 5.000 habitants”.
La realització d’aquest projecte ha estat encomanat a
l’empresa ENT Medi Ambient
i Gestió i consta de dues fases.
La primera fase, ja finalitzada,
ha permès elaborar una “Guia
pràctica per a la implantació de
la recollida PAP en municipis de
menys de 5.000 habitants”, en

la que s’analitza la viabilitat de
la implantació de la recollida
porta a porta de FORM en
municipis amb poca població,
considerant tant els aspectes
legals, tècnics com econòmics.
La segona fase, encara en execució, analitza l’estructura
econòmica d’aquest model de
recollida a partir de dades dels
diferents municipis, fent especial èmfasi en els municipis de
menys de 5.000 habitants.
Amb aquest projecte es vol
donar a polítics i tècnics una
informació útil, rigorosa i sintetitzada sobre la recollida

PAP i animar als municipis que
han d’implantar la recollida de
la FORM que ho facin, de
forma conscient, amb aquest
model.
Des de l’Associació es té previst distribuir en breu la guia
pràctica a través de correu
electrònic a tots els Ajuntaments i altres ens locals de
Catalunya.
Esperem que us sigui útil i us
animem a escollir un model
que del tot segur us farà avançar en la gestió dels residus al
vostre municipi.

Ens Locals Membre de Dret

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Ajuntament de Tiana
Ajuntament de Tona
Ajuntament de Riudecanyes
Ajuntament de Balenyà
Mancomunitat Intermunicipal Voluntària
La Plana
Ajuntament de Lliçà de Vall
Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor
Ajuntament de Sant Feliu de Codines
Ajuntament d’Artesa de Lleida
Ajuntament de Taradell
Ajuntament de Martorelles
Ajuntament d’Argentona
Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia
Ajuntament d’Olèrdola
Ajuntament d’Arenys de Munt
Ajuntament de Canet de Mar
Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
Consorci per a la Gestió dels Residus
Municipals de les Comarques de la
Ribera d'Ebre, Priorat, Terra Alta
Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans

infoPAP respon
•

•

www.portaaporta.cat

•
•
•
•
•

Com afrontar la Recollida Selectiva Porta a Porta en municipis amb forta presència
de població de segona residència?
En primer lloc caldrà tenir identificat la tipologia de segona residència (cap de setmana, Setmana
Santa, Nadal, Estiu, etc.). Depenent del tipus de segona residència, trobarem una població més
o menys arrelada al municipi i caldrà preveure quin tipus d’actuacions específiques i de reforç
caldrà afegir a les que habitualment es realitzen (incrementar freqüències de recollida de les
àrees d’emergència, editar fulletons en diverses idiomes, etc.). Cal tenir present que aquesta
població té els mateixos drets però també els mateixos deures que la població que resideix tot
l’any al municipi; per tant és imprescindible assegurar que aquesta població hagi rebut la informació necessària de part de l’ajuntament de com cal procedir amb els residus que generi.

Agenda
Jornada. Presentació del web
www.portaaporta.cat
Lloc, Data i Hora.
S’informarà properament
Organitza. Associació de
Municipis Catalans per a la
Recollida Porta a Porta
Destinataris. Ens locals, ens
supramunicipals, administracions, grups ambientalistes,
premsa general i especialitzada, i tothom interessat en la
recollida selectiva PAP

Curiositats
Un dels programes televisius
més emblemàtics de la cadena
de televisió italiana Rai Uno és
el “PORTA a PORTA”.
Porta 13 anys en antena (més
de 1.400 emissions) i es tracta
d’un programa que s’emet de
dilluns a dijous, i que tracta
temes d’actualitat, cròniques,
política, esport, etc.
[www.portaaporta.rai.it]

El PAP al món
El passat mes d’abril, el municipi de Usurbil, pertanyent a la
Mancomunidad de San Marcos,
(Gipuzkoa, Euskal Herria) va
implantar la recollida selectiva
porta a porta. L’anàlisi de les
dades després de les primeres
setmanes indiquen que el municipi ha passat del 28% al 76%
de recollida selectiva. Altres
municipis de la Mancomunidad
de San Marcos seguiran els
passos d’Usurbil.
[www.usurbil.net/atezate]

