
IMPLANTACIÓ DEL 

PORTA A PORTA 
Setembre 2016 



1. Els residus de Prats de Ll. 



Els nostres resultats 

Bossa que generem El què recollim a Prats de L.  

84% reciclable 43 % de rati reciclatge 



Producció per habitant 

Prats de L. 

597 gr/hab/dia 573 gr/hab/dia 

157 gr/hab/dia 232 gr/hab/dia 

271 gr/hab/dia 

339 gr/hab/dia 

Mitjana Lluçanès Un poble PaP 

Rebuig 

229 gr/hab/dia 256 gr/hab/dia 314 gr/hab/dia MP 

Orgànica 



Cost del rebuig 

2016 

77 €/Tn 

108 €/Tn 

2020 

Penalitzat per 

l’Agència de residus. 

Cost en alça 

2010 

44 €/Tn 



Cal reduir el rebuig... 



• Algú el recull € 

• Algú el tracta al CTR d’Orís € 

• Part del material es perd 

• Ecoembes NO retorna els 

diners del reciclatge.  

         - € 
Per tant, ho paguem TOTS 

€ 

• Algú el recull € 

• Algú el tria a la planta de triatge 

€ 

• El material s’aprofita. 

• Ecoembes retorna els diners a 

les administracions locals   

         + € 

€ 
€ 
€ 
€ 

€ 

Cost del Multiproducte 



2. El dia a dia amb el porta a porta 



Passos 

SEPARACIÓ CORRECTA A CASA 

DEIXAR LA BOSSA DAVANT DE LA PORTA DE CASA 

 TREURE CADA DIA UNA FRACCIÓ DIFERENT 
SEGUIR EL CALENDARI 

CANVI: cap, això en principi ja ho fem ara 

CANVI: no cal anar al contenidor. Bossa compostable fracció orgànica 

OBLIGATÒRIA. 

CANVI: no podem tirar el que vulguem a qualsevol moment 

Si ens equivoquem de dia, el servei no retirarà la bossa i ens deixarà un avís. 



Calendari de la recollida 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

NO HI HA 

SERVEI 

QUINZENAL + Bolquers a 

part 
+ Bolquers a 

part 
+ Bolquers a 

part 
 

 

 

Horari de treure 

les escombraries: 

el vespre/nit 

anterior a 

partir 22h 
  

 

Festius: Calendari 

anual que s’enviarà 

als domicilis 



NO 
Cendra 

Sorra animals 

domèstics/excrements 

Càpsules 

cafè 
Menjar 

envasat 



SENSE BOSSA O AMB BOSSA 

DE PLÀSTIC OBERTA BOSSA SENSE CUBELL 

AMB BOSSA 

COMPOSTABLE  

LLIGADA I DINS EL 

CUBELL GRAN 

COM TREURE 

L’ORGÀNICA AL 

CARRER? 
Separació a casa: 



240 L 

120 L 

 Per jardins a partir 50-60 m2 

 

 Amb cubell homologat els dies 

que  toca orgànica.  

 

 No fer servir sacs ni caixes ni 

cubells diferents. 

 

 Pot anar sense bossa. 

 

 Poda gran NO. La poda cal portar-

la a la deixalleria. 

Gespa i poda 



Esprais buits Cartró 

NO 

Objectes que no són 

envasos de productes 

CAL TREURE AMB BOSSA 

NORMAL O AMB CAIXA 



Cendres 

Draps, baietes 

Mocadors , tovalloletes.. 

Objectes no 

reciclables 
Sorra animals domèstics 

NO 
Bossa amb tot 

barrejat 

Envasos/cartró 

Orgànica 

 

Vidre 

CAL TREURE AMB 

BOSSA NORMAL 

Càpsules 

Roba no aprofitable 



NO 
Vidre no envàs Vidre pla Bombetes Miralls 

Sense bossa  

Sense taps  



Deixalleria 



    Andròmines 

NO 
Medicaments  

Uralita 

Deixalleria 



Àrea d’emergència a la deixalleria 

• És un punt amb contenidors de 

totes les fraccions.  

• Per moments puntuals en 

què no puguem treure les 

deixalles el dia que toca (per 

ex. vacances) 

• És una zona controlada per 

evitar que es converteixi en punt 

d’abocaments de brossa sense 

seleccionar i evitar bosses de 

plàstic a l’orgànica. 

Horari:     dll 10h a 12h        dm, dc i dj: 15h a 17h        ds: 9h a 13h 



Bones pràctiques 

 

Participar en el 

sistema. No 

llençar-ho tot el 

dia de rebuig. 
 

 

 

 
 
 
 

No fer “turisme de 

residus”, no llençar 

a altres municipis. 
 
 

 

No abandonar 

bosses a 

qualsevol punt 

del poble 
 



Recollida al Polígon 

Els residus industrials s’han de gestionar 

a través de gestors 

Els residus assimilables a residus 

domèstics (paper i cartró, envasos no 

industrials, orgànica) cal treure segons 

el calendari del porta a porta. 

• Amb bosses manipulables pels 

operaris o amb cubells homologats 

 

• No es pot treure amb caixes pròpies, 

gàbies metàl·liques, etc. 



108 

€/Tn 

ALGÚN DUBTE? 

AJUNTAMENT:                       93 856 00 01 
 

ATENCIÓ A L’USUARI RRO:       900 102 989 
 



Lliurament del kit 

+ + 



Moltes gràcies! 


