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IMPLEMENTACIÓ DE MODELS COMBINATS DE 

RECOLLIDA SELECTIVA EN UN MATEIX ÀMBIT. 

EXEMPLE D’IMPLEMENTACIÓ 

Combinació del model de recollida porta a porta i àrees d’aportació 

tancades amb model de contenidors oberts a la comarca del Berguedà 

(Catalunya) 

Descripció 

El Consell Comarcal del Berguedà és l’òrgan supramunicipal encarregat de la gestió de 

residus de tots els municipis de la comarca del Berguedà, amb una població total de 39.446 

habitants1  (Idescat, 201 9). L’any 201 7, l’índex de recollida selectiva del Berguedà es va situar 

en 32,5%, xifra per sota de la mitjana de recollida selectiva de Catalunya pel mateix any 

(situat en un 39.9% d’índex de recollida selectiva bruta). 

 

Figura 1 . Distribució de la recollida de residus a la comarca del Berguedà a l’any 201 7, abans de la implantació del nou sistema de 

recollida porta a porta. Font: Consell Comarcal del Berguedà, 201 8. 

 
1 Idescat, 201 9. 
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En aquest context, amb l’objectiu d’incrementar l’índex de recollida selectiva i de poder 

obtenir la identificació de l’usuari a la totalitat de la comarca, des del Consell Comarcal es va 

optar per la implantació de dos models de recollida de residus diferenciats en funció de les 

característiques del municipi: 

 La recollida porta a porta (PaP) de residus domiciliaris i residus comercials combinat 

amb àrees d’aportació tancades amb control d’accés per a habitatges disseminats, en 

els municipis més poblats de la comarca. Actualment, aquest model es troba 

implementat. 

 Per la resta de municipis, on actualment tenen contenidor obert combinat amb 

compostadors comunitaris i individuals per a la fracció orgànica, s'està estudiant dues 

possibles alternatives, encara en fase d'estudi: les àrees d’aportació tancades amb 

control d’accés (sense servei porta a porta) o bé contenidors tancats.  

Pel que fa al model de recollida porta a porta amb àrees d’aportació tancades amb control 

d’accés, es va implementar durant la tardor de 201 8 en els municipis de la comarca amb 

més de 500 habitants2.   

Durant l’octubre i novembre de 201 8, es van produir canvis en el model de recollida de 1 2 

municipis del Berguedà, implicant a una població total de 36.1 1 6 habitants3 i suposant al 

90% de la població de la comarca. Concretament aquest nou servei de recollida s’ofereix als 

municipis de Berga (1 6.494 habitants3), Gironella (4.826 habitants3), Puig-reig (4.1 78 

habitants3), Avià (2.226 habitants3), Bagà (2.1 38 habitants3), Casserres (1 .608 habitants3), Cercs 

(1 .1 45 habitants3), La Pobla de Lillet (1 .095 habitants3), Guardiola de Berguedà (908 

habitants3), Olvan (854 habitants3), Vilada (41 6 habitants3) i Sant Julià de Cerdanyola (228 

habitants3). 

 
2 Existeix alguna excepció, com per exemple els municipis de Sant Julià de Cerdanyola i Vilada, ambdós amb una 

població inferior a 500 habitants. 
3 Idescat, 201 9. 
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Figura 2. Els 1 2 municipis que han implantat el nou model de recollida porta a porta combinat amb àrees d’aportació tancades 

(taronja) i els 1 9 municipis restants que mantenen el model de recollida a l’espera de la implantació d’un nou model (blau) Font: 

http://www.triem.cat/, 2020. 

La implantació d’aquest model de recollida es va produir en dues dates diferents en funció 

del municipi, entre els mesos d’octubre i novembre de 201 8, tal com s’indica en la següent 

taula: 

Implantació del model de recollida porta a porta 

MUNICIPI DATA 

Bagà  1 4/1 0/201 8 

Casserres  1 4/1 0/201 8 

Cercs  1 4/1 0/201 8 

Gironella  1 4/1 0/201 8 

Guardiola de Berguedà 1 4/1 0/201 8 

Olvan  1 4/1 0/201 8 

Puig-reig 1 4/1 0/201 8 

Pobla de Lillet, la 1 4/1 0/201 8 

Sant Julià de Cerdanyola 1 4/1 0/201 8 

Avià 04/1 1 /201 8 

Berga 04/1 1 /201 8 

Vilada 04/1 1 /201 8 

Figura 3. Implantació del model de recollida porta a porta a la comarca del Berguedà . Font: Consell Comarcal del Berguedà, 2020. 



   Redacció: octubre 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tots els municipis on s’ha implantat el model de recollida porta a porta compten amb un 

servei recollida domiciliària i un servei de recollida comercial. El kit de recollida varia en 

funció de si es recull al nucli urbà o als disseminats, essent el mateix per a tots els municipis, 

excepte al municipi de Berga que no disposen dels cubells de paper i cartró/envasos ni resta.  

Kit Berga 
Kit tots els nuclis dels municipis, 

excepte Berga 

Kit tots els 

disseminats 

 

- Un cubell marró airejat de 1 0 litres per 

dipositar els residus orgànics a la cuina 

- Un cubell marró amb xip de 20 litres 

per a la recollida de la fracció orgànica 

- 2 paquets de bosses compostables 

- 2 paquets de bosses grogues 

identificades amb TAG per a la 

recollida d’envasos lleugers 

- 26 bosses grises identificades amb TAG 

per a la recollida de la fracció resta 

- Imant de nevera, calendari i butlletí del 

porta a porta 

- Un cubell marró airejat de 1 0 litres per 

dipositar els residus orgànics a la cuina 

- Un cubell marró amb xip de 20 litres 

per a la recollida de la fracció orgànica 

- Un cubell groc amb la tapa blava,  amb 

xip i de 40 litres de capacitat per a la 

recollida d’envasos lleugers i paper i 

cartró  

- Un cubell gris amb xip de 20 litres per a 

la recollida de la fracció resta 

- 2 paquets de bosses compostables 

- Imant de nevera, calendari i butlletí del 

porta a porta 

- Un cubell marró airejat 

de 1 0 litres per dipositar 

els residus orgànics a la 

cuina 

- 2 paquets de bosses 

compostables 

- Clauer electrònic d’accés 

a les àrees tancades 

 

Figura 4. Característiques dels kits de recollida dels municipis amb el nou servei. Font: Consell Comarcal del Berguedà, 2020 

Les característiques del servei de recollida porta a porta de cada fracció estan adaptades a 

les necessitats dels diversos municipis de la comarca. Al mateix temps, les rutes de recollida 

de les diferents regions dins de la comarca s’han dissenyat garantint l’optimització del servei. 

Així, els municipis de la regió nord del Berguedà -Avià, Bagà, Cercs, Guardiola de Berguedà, 

La Pobla de Lillet, Sant Julià de Cerdanyola i Vilada- comparteixen el mateix calendari de 

recollida. De la mateixa, els de la regió sud del Berguedà -Casserres, Gironella i Olvan- 

comparteixen el calendari de totes les fraccions excepte la fracció resta, i finalment Puig-reig 

i Berga disposen d’un calendari de recollida específic.  
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En termes generals, tots els municipis comparteixen trets comuns en el sistema de recollida 

de les diferents fraccions, excepte en el cas de Berga que en determinades fraccions té 

algunes particularitats. 

Fracció Berga Resta de municipis 

Fracció orgànica 

 

Es recull 3 vegades a la setmana amb el cubell marró de 20 litres, 

traient-lo fora davant de l’habitatge en funció del calendari establert 

en cada municipi. És obligatori dipositar els residus orgànics en 

bosses de compostables. 

Paper i cartró 

 

 

Es recull de forma setmanal coincidint 

amb un dels dies de recollida de la fracció 

orgànica. Es recull a granel, amb una caixa 

de cartró o una bossa de paper. En el cas 

dels edificis de més de 8 pisos disposen 

d’un bujol de 1 20 o 240 litres a l’entrada 

de l’edifici i el veïnat s’organitza per treure’l 

a l’exterior el dia de la recollida. 

Es recull un dia a la 

setmana, amb el cubell 

groc amb tapa blava 

de 40 litres. 

Envasos lleugers 

 

 

Es recull dos dies a la setmana amb una 

bossa groga identificada amb TAG. 

Es recull dos dies a la 

setmana, amb el cubell 

groc amb tapa blava 

de 40 litres. 

Vidre 

	  

En tots els municipis es recull a través de contenidors situats a la via 

pública. 

Fracció resta 

 

 

Es recull un dia a la setmana de forma 

setmanal amb una bossa gris identificada 

amb TAG. 

Es recull un dia a la 

setmana de forma 

quinzenal amb el 

cubell gris de 20 litres. 
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Fracció Berga Resta de municipis 

Altres fraccions 

 

Restes vegetals. Les restes de poda no llenyosa es poden treure els 

dies de recollida de fracció orgànica fins a un volum màxim de 80 

litres. 

Tèxtil sanitari. Es pot treure cada dia que hi hagi servei de recollida en 

una bossa a part identificada amb un distintiu específic.  

Residus voluminosos. Es poden treure els mobles vells a la porta de 

l’habitatge prèvia sol·licitud del servei a via telefònica o a través d’un 

formulari web. 

Residus especials. Es poden dipositar en qualsevol de les 3 

deixalleries fixes de la comarca situades a Berga, Puig Reig i Guardiola 

de Berguedà, o bé la deixalleria mòbil segons un calendari 

preestablert. 

Figura 5. Principals característiques del servei de recollida de les diferents fraccions en el cas de Berga i en la resta de municipis. Font: 

Consell Comarcal del Berguedà, 2020. 

Tots els municipis que disposen del servei de recollida porta a porta també disposen d’una o 

més àrees d’aportació tancades amb control d’accés en el seu terme municipal. En total hi 

ha 39 àrees tancades distribuïdes entre els 1 2 municipis. En aquestes instal·lacions es poden 

trobar contenidors per al dipòsit de les fraccions orgànica, envasos lleugers, paper i cartró i 

resta, mentre que el contenidor per a la recollida d’envasos de vidre es troba situat a la via 

pública fora de les àrees d’aportació tancades, tal i com s’ha esmentat amb anterioritat. 

 

Figura 6. A l’esquerra, imatge d’una àrea d’aportació tancada al Berguedà. A la dreta targeta i clauer electrònic per a l’accés a les àrees 

tancades. 
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La forma i la freqüència d’accés permesa a aquestes instal·lacions varia en funció del tipus 

d’usuari: 

 Habitants dels nuclis urbans amb servei de recollida porta a porta: únicament poden 

utilitzar les àrees tancades amb control d’accés en casos d’emergència. Per fer-ho han de 

sol·licitar una targeta magnètica identificada que els permet l’accés però amb limitació 

d’obertures, essent el màxim 1 0 cops a l’any. 

 Habitants dels habitatges disseminats sense servei de recollida porta a porta. Aquests hi 

poden accedir amb un clauer electrònic personalitzat cada dia de la setmana, les 24h del 

dia sense cap limitació en el nombre d’obertures.  

 Visitants de la comarca i habitants de segones residències amb estades temporals. En 

aquest cas, si l’estada és només per uns dies, el visitant ha de demanar una targeta 

d’accés a les àrees tancades per poder dipositar els seus residus. Aquesta targeta es pot 

obtenir en determinats establiments del municipi amb un dipòsit d’1 euro, que s’abonarà 

en el moment de retornar la targeta al mateix establiment on s’ha adquirit.  

Respecte als 1 9 municipis restants que no han implementat el model de recollida porta a 

porta amb àrees d’aportació tancades, actualment disposen d’un sistema de recollida 

mitjançant contenidors oberts situats a la via pública. Ara bé, des de l’any 201 0 alguns 

d’aquests municipis en comptes de disposar d’un contenidor específic per a la recollida de la 

fracció orgànica, disposen de compostadors comunitaris de 2.000 litres de capacitat per 

dipositar-hi les restes orgàniques domèstiques. Concretament, aquests compostadors estan 

situats en els nuclis del municipis de Borredà, Vilada, Montmajor, La Nou de Berguedà, 

Castellar de n’Hug, Sant Julià de Cerdanyola, Gósol, Saldes i Vallcebre. 

Així mateix, des de l’estiu de 201 1 , els nuclis de Sant Jaume de Frontanyà, Gisclareny, Fígols, 

La Quar, Sagàs, Santa Maria de Merlès, Castellar del Riu, L’Espunyola, Capolat, Castell de 

l’Areny, Montclar i Viver i Serrateix inicien també un projecte per fomentar el compostatge 

amb la instal·lació de compostadors individuals d’entre 320 i 1 .000 litres en funció de si es 

tracta de grans generadors o cases aïllades. Les cases de turisme rural i els càmpings de la 

comarca també disposen d’un compostador individual, adaptat a les seves necessitats, per a 

la gestió de la fracció orgànica. 
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Figura 7. Imatge d’un compostador d’ús comunitari juntament amb els contenidors de les altres fraccions en un municipi del 
Berguedà. Font: Red Estatal de Entidades Domésticas por el Compostaje Doméstico y Comunitario, Composta en Red, 201 9. 

Inicialment el Consell Comarcal tenia previst implantar de forma progressiva un nou model 

de recollida en aquests municipis, basat també en àrees d’aportació tancades amb control 

d’accés. No obstant això, actualment s’està estudiant la possibilitat de col·locar contenidors 

tancats a tots aquests municipis sense recollida porta a porta.  

Els contenidors tancats per a cadascuna de les fraccions, estan pensats per funcionar de 

manera intel·ligent amb una targeta personalitzada d'accés que obre cada contenidor i 

permet registrar cada aportació. D’aquesta manera, es complementaria el canvi de model de 

gestió de residus a la comarca, contemplant-se de cara a futur la vinculació d’un sistema de 

pagament per generació. 

Resultats 

Durant la fase d'implantació del porta a porta als municipis grans, es van repartir 1 6.958 kits 

domèstics (bujols i bosses) i, un any més tard, el novembre de 201 9, se n'havien repartit un 

total de 1 8.631 . Pel que fa a les activitats comercials a finals de 201 9 hi havia 2.500 

establiments adherits al servei de recollida porta a porta. La implantació del servei també ha 

suposat la retirada de 1 .600 contenidors de la via pública, el que suposa 2.850 m2 de 

superfície d’espai públic alliberat de forma definitiva. 
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Figura 8. Repartiment del material del porta a porta, a Gironella abans de l’entrada en funcionament del servei PaP. Font: Consell 

Comarcal del Berguedà, 201 9. 

La implantació del nou model de recollida ha permès incrementar l’índex de recollida 

selectiva al Berguedà, passant del 32% l’any 201 7, al 69% l’any 201 9. Aquesta xifra situa a la 

comarca al capdavant dels resultats de recollida selectiva a nivell català, per davant d’Osona 

(65,43%) i del Priorat (63,23%). Així mateix, cal destacar que l’índex de recollida selectiva dels 

1 2 municipis que han implantat el model de recollida porta a porta amb àrees d’aportació 

tancades, partia del 32% a l’any 201 7 i es situa al 83% a l’any 201 9.  

Si es comparen els percentatges de recollida per fracció entre gener i setembre de 201 8 

(model de recollida amb contenidors a la via pública) i gener i setembre de 201 9 (model de 

recollida porta a porta) a tota la comarca del Berguedà, s’observa que el percentatge de les 

fraccions selectives incrementa de forma immediata en només un any, passant del 31 % al 

201 8, al 64% el 201 9, essent la fracció orgànica on es produeix un major increment (passa de 

del 1 2% el 201 8 al 31 % el 201 9).  
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Figura 9. Percentatges de la comarca del Berguedà per fracció de la recollida de residus abans i després de l’entrada en 

funcionament del sistema porta a porta, (entre gener i setembre de 201 8 i entre gener i setembre de 201 9). Font: Consell Comarcal 

del Berguedà, 201 9. 

Pel que fa a la resta de fraccions selectives, la recollida de paper i cartró, vidre i envasos 

lleugers, a l’any 201 9 ja s’observa un increment anual significatiu al Berguedà en la recollida 

selectiva de les tres fraccions respecte els anys anteriors. Concretament, l’any 201 9 es registra 

la major quantitat de recollida d’aquestes fraccions, arribant gairebé a les 5.000 tones, 

mentre que l’any 201 7 aquesta quantitat no arribava a les 3.000 tones. 

 

Figura 1 0. Evolució de la recollida selectiva de les fraccions de paper i cartró, vidre i envasos al Berguedà entre els anys  2003 i 201 9. 

Font: Consell Comarcal del Berguedà, 201 9. 
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Pel que fa a la recollida de la fracció orgànica, com s’ha comentat anteriorment, és la fracció 

que ha experimentat un increment més important des de l’entrada en funcionament del 

nou sistema de recollida. Aquest increment també es pot observar en termes de quantitat 

de FORM recollida per habitant: l’any 201 7 es recollien aproximadament 40 kg/habitant/any, 

mentre que el 201 9 aquesta xifra gairebé es va triplicar, superant els 1 1 1  kg/habitant/any. 

 

Figura 1 1 . Evolució de la recollida selectiva de la fracció orgànica al Berguedà entre els anys  2000 i 201 9. Font: Consell Comarcal del 

Berguedà. 

Respecte a la presència d’impropis, les dades també són satisfactòries, especialment en el 

cas de la fracció orgànica en els municipis amb el sistema PaP, on el percentatge d’impropis 

durant el primer any va suposar únicament el 0,25%. En el cas dels envasos lleugers, el 

percentatge d'impropis va suposar el 1 9%. Des del Consell Comarcal s’atribueix aquesta xifra 

al fet que encara hi ha alguns dubtes sobre els residus que s’inclouen en aquesta fracció.  

Pel que fa als costos associats, la construcció de les 39 àrees d’aportació tancades amb 

control d’accés restringit distribuïdes en els municipis on es realitza el servei porta a porta, es 

va licitar per 572.539 euros 

En quant a les principals incidències detectades des de l’entrada en funcionament del 

sistema de recollida porta a porta ha estat la fuga o turisme d’escombraries cap als municipis 

propers on es disposa d’un model de recollida amb contenidors situats a la via pública. Així 

mateix, durant les primeres setmanes d’implantació també van sorgir problemàtiques 

relacionades amb els punts de recollida, vinculades a la falta d’actualització del padró 

d’habitants per part dels ajuntaments.  
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Addicionalment, la implantació del nou sistema ha suposat la creació de 1 5 nous llocs de 

treball directes des de la posada en marxa del servei i la contractació de 1 0 educadors 

ambientals que han dut a terme les tasques d’informació i sensibilització.  

Més informació 

 

Consell Comarcal del Berguedà 

 

 


