
QUÈ VOL DIR RECOLLIDA “PORTA A PORTA”? 

El porta a porta és un sistema de recollida selectiva 
en el qual els ciutadans deixen els residus ben triats 
davant de la porta de casa seva. S’hi estableixen uns 
dies i hores de recollida diferenciats per a les diverses 
fraccions de deixalles (orgànica, multiproducte i 
rebuig). La recollida del vidre es continuarà fent amb 
el contenidor al carrer.

PER QUÈ CAL CANVIAR EL SISTEMA DE 
RECOLLIDA? QUÈ TÉ DE DOLENT L’ACTUAL?

El sistema de recollida actual, amb contenidors al 
carrer, no aconsegueix superar el 30 % de recollida 
selectiva. Per tal d’aconseguir reduir la contaminació 
per residus i millorar el medi ambient, hem 
d’augmentar aquests resultats. Tingues en compte 
que el 90 % dels residus que generes a casa es poden 
reciclar si els separes correctament; per tant, el porta 
a porta és el sistema que ajuda a millorar el reciclatge 
d’una manera més ràpida i còmoda per a tothom. 

PER QUÈ S’HA OPTAT PER AQUEST SISTEMA I 
NO PER UN ALTRE?

Perquè facilita el reciclatge i, com que els residus 
estan ben separats, la seva qualitat és molt bona. 
A Europa és el sistema de referència perquè permet 
incrementar el percentatge de la recollida selectiva, 
superant el 70 % en alguns casos.

Si ens centrem en Catalunya, ja ha estat implantat 
amb èxit a 124 municipis, i en algunes poblacions 
se supera el 80 % de recollida selectiva. Això es deu 
als grans avantatges del porta a porta, tant per al 
municipi com per als ciutadans. 

PREGUNTES MÉS 
FREQÜENTS DEL 
PORTA A PORTA

EL MEU BARRI HA DE FER EL PORTA A PORTA?

Inicialment, només s’aplicarà a Vila Montcada i  
Ciutat Jardí. 

A PARTIR DE QUIN DIA ES FARÀ EFECTIU? 

El 5 de novembre ja no hi haurà contenidors al carrer. 
Només els del vidre. Així que serà el primer dia que, a la 
nit, hauràs de treure les escombraries a la porta de casa 
o del teu establiment si així t’ho ha indicat l’Ajuntament. 

QUINS AVANTATGES TINC AMB EL PORTA A PORTA?

• Fa desaparèixer la majoria de contenidors del teu barri.

• És més còmode per a tu perquè deixes els residus 
a la porta de casa o del teu establiment (si així t’ho 
ha indicat l’Ajuntament), excepte les ampolles i els 
envasos de vidre.

• Millora l’aspecte i la neteja dels carrers i places.

• Redueix els sorolls i altres molèsties perquè hi haurà 
menys vehicles de recollida al carrer. 

• Millora el reciclatge i la recuperació de residus a la ciutat.

Per a més informació:  
sostenibilitat.paeria.cat/porta-a-porta    

      @lleidaenverd
   t. 671 336 865

info@portaaportalleida.com
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COM HE DE TREURE LES ESCOMBRARIES? LES 
PUC TREURE ABANS DE LES 20 h?

Treu les escombraries entre les 20 i les 22 h els 
dilluns, dimecres i divendres (inclosos els dies festius) 
davant de la porta de casa o de l’establiment sense 
que interrompin el pas dels vianants. Si respectes 
l’horari, tots gaudirem d’uns carrers més nets.

DILLUNS DIVENDRESDIMECRES

MULTIPRODUCTE MULTIPRODUCTEREBUIGORGÀNICAORGÀNICA ORGÀNICA

AQUÍ TENS EL CALENDARI:

SI GATS I GOSSOS SENTEN OLOR DE MENJAR ALS CUBELLS, NO HI HA EL PERILL QUE ELS OBRIN I 
ESCAMPIN LES ESCOMBRARIES PEL CARRER?

Els cubells tenen un sistema de bloqueig de la tapa quan la nansa està col·locada a la part frontal que impedeix que 
els animals puguin obrir-los.

PER SEPARAR L’ORGÀNICA, PUC FER SERVIR BOSSES NORMALS DE PLÀSTIC EN COMPTES DE BOSSES 
COMPOSTABLES?

No és recomanable, perquè les bosses de plàstic fan que el compost final obtingut sigui de mala qualitat i no es pugui 
utilitzar en l’agricultura o la jardineria. Recorda que l’Ajuntament et regala bosses compostables per a tot un any. 

COM ÉS QUE ARA HE DE POSAR ELS ENVASOS LLEUGERS I EL PAPER/CARTRÓ A LA MATEIXA BOSSA? 

Perquè la recollida porta a porta incorpora una nova fracció, anomenada multiproducte, que aplega en la mateixa 
bossa els envasos lleugers, el paper i el cartró, per separar-los després durant el seu tractament. Així facilitem la 
recollida i el reciclatge d’aquests residus que, fins ara, dipositàvem en contenidors diferents. 

PUC TREURE LES BOSSES AMB ELS RESIDUS ORGÀNICS SENSE EL CUBELL HERMÈTIC MARRÓ?

No treguis les bosses de matèria orgànica sense el cubell, ja que la bossa és de fècula de patata (compostable) i hi 
ha el risc que es trenqui i s’escampin tots els residus. Si treus les bosses dins del cubell marró evitaràs que el teu 
carrer s’ompli de brutícia, de regalims i de pudors.

QUÈ PUC LLENÇAR AL CUBELL DE L’ORGÀNICA?

Restes de menjar, taps de suro, bossetes d’infusions, 
paper de cuina i tovallons bruts, restes de jardineria, 
excrements d’animals...

Per a més informació:  
sostenibilitat.paeria.cat/porta-a-porta    

      @lleidaenverd
   t. 671 336 865

info@portaaportalleida.com
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MENTRE ESPERO QUE ARRIBI EL DIA DE RECOLLIDA DELS RESIDUS ORGÀNICS, EL MULTIPRODUCTE O EL 
REBUIG, COM EVITO LES PUDORS DINS DE CASA?

El rebuig no genera cap mala olor, ja que les compreses i els bolquers, que són les úniques deixalles que en podrien 
generar, es poden treure dos dies a la setmana (dilluns i divendres) dins la bossa de residus sanitaris i els dimecres, 
dins la bossa de rebuig. Pel que fa al multiproducte, si tanques la bossa un cop plena, tampoc en genera. I en el cas 
de l’orgànica, com que es diposita en un cubell airejat, juntament amb la bossa compostable, l’aire circula entre 
les restes orgàniques i evita que fermenti i, per tant, que faci pudor. A més, aquest tipus de cubell fa que els sucs 
s’evaporin i evita la presència de regalims.

PER QUÈ ES TREUEN ELS CONTENIDORS DEL CARRER? NO SERIA CONVENIENT DEIXAR-LOS COM A 
ALTERNATIVA PER A LA GENT QUE NO POT TREURE ELS RESIDUS EN L’HORARI ESTABLERT?

La implantació d’un sistema de recollida d’escombraries porta a porta a la ciutat descarta que n’hi hagi qualsevol 
altre. És a dir, no poden conviure-hi dos sistemes de recollida de les deixalles perquè això suposaria una despesa 
econòmica innecessària i seria molt més complicat de gestionar pels serveis municipals. 

PER A QUÈ SERVEIXEN ELS XIPS?

El cubell de l’orgànica i les bosses de rebuig que 
et facilita la Paeria estan identificats amb un xip 
que permet controlar l’eficiència del servei de 
recollida, a més d’optimitzar costos en un futur en 
funció dels resultats obtinguts. També permeten 
fer un seguiment de les incidències i resoldre més 
ràpidament els dubtes que puguin sorgir.

QUÈ PASSA SI NO FAIG BÉ EL PORTA A PORTA?

Si t’equivoques de dia o els residus estan mal 
seleccionats, els operaris del servei d’escombraries 
no recolliran la teva bossa i hi posaran un element 
identificatiu per avisar-te. T’hauràs d’esperar al 
proper dia de recollida d’aquella fracció per poder 
treure els residus, correctament, una altra vegada.

ON PUC LLENÇAR EL RESIDUS SI UN DIA NO 
SOC A CASA O ARRIBO FORA DE L’HORARI DE 
RECOLLIDA ESTABLERT?

Sempre pots portar els residus a la deixalleria mòbil 
o a les deixalleries fixes. Consulta’n el calendari i les 
ubicacions a sostenibilitat.paeria.cat/porta-a-porta.

QUÈ NECESSITO PER FER BÉ EL PORTA A PORTA? 

Aquest kit que et facilita l’Ajuntament: 

• un cubell airejat per a les restes orgàniques 

• un cubell per treure l’orgànica al carrer 

• un fullet informatiu

• un imant per a la nevera o, en el cas dels 
establiments, un pòster 

• bosses compostables per a l’orgànica, bosses per 
al multiproducte (envasos lleugers i paper/cartró) i 
bosses per al rebuig (l’Ajuntament te’n regala per a 
tot un any!) 

Per a més informació:  
sostenibilitat.paeria.cat/porta-a-porta    

      @lleidaenverd
   t. 671 336 865

info@portaaportalleida.com
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Fes servir les bosses apropiades per cada fracció.  
En la del multiproducte, si les capses de cartró són 
massa grans i no hi caben, plega-les i deixa-les a fora 
de la bossa.

ON PUC ANAR A INFORMAR-ME I A RECOLLIR EL 
KIT DEL PORTA A PORTA?

Per a més informació dirigeix-te a: 
sostenibilitat.paeria.cat/porta-a-porta 
@lleidaenverd 
t. 671 336 865 
info@portaaportalleida.com

Si se t’acaben les bosses, et desapareix o se t’espatlla 
el cubell o bé en necessites un de més gran per a 
les restes de jardineria, truca al servei municipal de 
recollida t. 900 10 20 42.

PER QUÈ HE DE SEPARAR ELS RESIDUS A CASA? 
NO HO PODEN FER A LA PLANTA DE TRIATGE? 

És millor fer-ho a casa perquè els residus encara no 
estan en mal estat i es poden separar més fàcilment 
que a la planta de triatge. A més, a tu no et suposa cap 
esforç afegit, ja que el gest de tirar-los a un cubell o a un 
altre implica gastar la mateixa energia. En canvi, separar 
els residus quan ja estan barrejats és més costós.

PER QUÈ M’HAIG DE CORRESPONSABILITZAR DE 
LA GESTIÓ DELS RESIDUS?

Separar correctament els residus que generem és 
una responsabilitat compartida per tota la societat, i 
també per tu. Cal que prenguis consciència del cost 
ambiental, econòmic i social que tenen els residus. 
En reciclar estàs reduint la contaminació i evitant el 
malbaratament de recursos naturals.

COM HE D’UTILITZAR EL MATERIAL FACILITAT 
PER LA PAERIA PER FER BÉ EL PORTA A PORTA? 

A la cuina, llença els residus de la fracció orgànica 
al cubell petit airejat amb la bossa compostable 
corresponent. Al carrer, treu-los amb la bossa 
compostable tancada i sense cap altra bossa dins del 
cubell especial de 20 L, que es tanca hermèticament. 
Recorda que la fracció verda (fulles, troncs petits, herba 
tallada...) també és orgànica, per tant, funciona de 
la mateixa manera i la pots treure els mateixos dies: 
dilluns, dimecres i divendres. 

En cas que al teu habitatge hi visquin persones que 
utilitzen bolquers, també disposes d’aquestes bosses 
específiques per als residus sanitaris: 

BOSSA PEL 
MULTIPRODUCTE

BOSSA PEL 
REBUIG

BOSSA PER 
L’ORGÀNICA

CUBELL AIREJAT 
PETIT PER LA CUINA

CUBELL HERMÈTIC 
GRAN PEL CARRER

Per a més informació:  
sostenibilitat.paeria.cat/porta-a-porta    

      @lleidaenverd
   t. 671 336 865

info@portaaportalleida.com


