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va de Mataró!

El porta a porta 
comercial

Durant el mes d’octubre es posa en marxa 
el nou sistema de recollida selectiva de residus entre  
els comerços de Mataró: el porta a porta.

La recollida selectiva porta a porta (PaP) consisteix  
a lliurar els residus al servei municipal de recollida 
davant de la porta de l’establiment, en uns dies i  
hores determinats per a cada fracció.

És per això que el sector 
comercial juga un paper essencial 
per fer realitat els objectius que 
volem aconseguir.

La Unió Europea ha fixat uns objectius ambiciosos per 
donar resposta a l’emergència climàtica que vivim:  
arribar al 55% de reciclatge el 2025 i al 65% el 2035.
La realitat demostra que el PaP incrementa la recollida 
selectiva per sobre del 70%, mentre que amb la reco-
llida convencional estem estancats al voltant del 35%. 
A més, les fraccions recollides amb aquest sistema són 
d’alta qualitat, ja que es redueixen els residus impropis. 

Lliurar els residus de manera personalitzada ens  
permetrà, en un futur, aplicar bonificacions en el preu 
públic de brossa comercial a aquells que participin 
correctament i, paral·lelament, aplicar mesures de  
control a aquells que són insolidaris.

Amb el porta a porta comercial reduïm la quantitat  
de residus als contenidors del carrer i, així, també  
disminuïm possibles males olors i brutícia.  
Millorem la imatge dels carrers i guanyem espai  
públic per als vianants i els comerços, amb la qual cosa 
generem un impacte positiu en l’activitat comercial.

Podem deixar els residus a la porta de l’establiment 
sense necessitat de desplaçar-nos. A més, el sistema 
permet personalitzar el servei considerant les necessi-
tats específiques de cada tipus de comerç.  
Si ho fem bé, és fàcil i còmode. 

AVANÇAR-NOS
ALS NOUS
FUTURS

DONAR SUPORT 
AL COMERÇ

IMPULSAR 
UN SISTEMA 
MÉS JUST

FER MÉS 
CÒMODA LA  
RECOLLIDA  
SELECTIVA

Què és el porta a porta comercial?

Quins objectius busca assolir?

Es calcula que els 
residus generats  
pels comerços re-
presenten més d’un 
36% dels residus  
que es generen en 
un municipi.



Mataró disposa de gairebé 6.000 establiments comercials (que engloben tant comerços com  
restauració i oficines), de qualitat i amb molta diversitat de producte i un servei professionalitzat.  
El comerç de proximitat de Mataró ha estat sempre un element cabdal en la convivència, la seguretat 
i el dinamisme de la ciutat. 

Per això, comencem el PaP amb els i les comerciants, perquè sempre heu estat qui heu liderat  
els canvis. Conjuntament ens implicarem per tal d’afrontar la situació d’emergència climàtica 
que vivim i impulsarem la corresponsabilitat de la societat mataronina.

El PaP només implica un petit canvi d’hàbits i, si ho fem bé, el nou sistema és més còmode i eficaç.

El teu paper és valuós

La implicació del comerç 
en la recollida selectiva...

Com funciona el PaP comercial?
Calendari estàndard de recollida  
del porta a porta comercial al centre

MATÍ

NIT

TARDA

Abans  
de les 

9:30 h.

De 20 a 22 h. 

De 12 a 14 h. 

DILLUNS DIMECRES DIVENDRESDIMARTS DIJOUS DISSABTE DIUMENGE

VIDRE VIDRE

ORGÀNICA

RESTA

Identifica quin és el millor espai per a cadascun dels cubells o bujols  
de selectiva.

Penja a la vista l’horari de recollida que et pertoca. 

El nou sistema incorpora xips d’identificació individualitzada dels bujols  
i bosses per poder fer-ne un seguiment evolutiu.

Per facilitar-te tot el sistema, estem desenvolupant una aplicació. D’aquesta 
manera, podràs rebre notificacions de canvis o incidències en el sistema, així 
com avisos personalitzats del teu establiment. També serà el mitjà amb què 
podràs demanar bosses i gestionar incidències que hagis identificat. 

Encara més fàcil! Amb l’aplicació podràs trobar quins residus has de separar 
i quan els has de treure, tenint en compte de quina tipologia d’establiment 
es tracta. De manera automàtica, l’app t’avisarà cada cop que hagis de treure 
algun d’aquests residus. 

Treu fora del comerç el cubell o bossa que toqui segons el calendari i deixa-ho 
en una ubicació que no molesti la clientela. Recorda deixar-ho sempre en la 
mateixa ubicació per facilitar-ne la recollida. 

L’orgànica i el vidre es 
recullen amb bujol per 
facilitar-ne el transport 
i evitar líquids o altres 
problemes. 

Els envasos lleugers i  
la resta es recullen en 
bosses semitranspa-
rents per fer-ne més 
fàcil l’emmagatzematge.

El paper i el cartró 
es farà com sempre, 
plegat per reduir 
l’espai que ocupa.  

Una posada en marxa gradual: fem-ho fàcil!
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POSADA EN MARXA
Seran unes primeres setmanes 
d’implantació perquè totes i 
tots rebem la informació i el 
material necessari, comencem 
a utilitzar el servei i ens hi 
anem acostumant (octubre 
i novembre de 2021).

CONSOLIDACIÓ
Un cop el servei s’hagi 
estabilitzat, se sancio-
naran els comerços que, 
reiteradament, continuïn 
fent de manera incorrecta la 
recollida selectiva (a partir 
de març de 2022).

ACOMPANYAMENT
Seguiment intensiu del 
funcionament del servei 
juntament amb els comerços 
i la restauració. Resolució 
de dubtes, millora del funcio-
nament, etc. (de desembre  
de 2021 a febrer de 2022).
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Calendari estàndard de recollida consensuat durant el procés de participació inicial. Durant la implementació s’estudiaran aquells casos que, per raons d’higiene i salubritat, 
puguin necessitar un increment del servei de recollida d’orgànica. S’acordaran, de forma consensuada, els dies addicionals concertats amb els serveis tècnics de l’Ajuntament.



Què puc fer si...?

ENVASOS 
LLEUGERS

VIDRE PAPER 
I CARTRÓ

ORGÀNICA RESTA

On van a parar els residus que recollim a Mataró?

Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme (Mataró)
Planta de reciclatge de paper  

i cartró (Cabrera de Mar)

Planta de compostatge 
(Granollers)

Planta de reciclatge de 
vidre (Mollet del Vallès)

Planta de triatge d’envasos lleugers 
(Santa Maria de Palautordera)

La implicació del comerç 
en la recollida selectiva...

Cal guardar-lo fins al pròxim dia 
de recollida. Les fraccions més 
complexes de mantenir dins de 
l’establiment, com l’orgànica, per les 
possibles olors o el cartró i els enva-
sos, pel volum, tenen una freqüència 
de recollida força alta. Recorda que, 
a més, el cartró, el vidre i els envasos 
també es poden dur a una de les 
deixalleries de la ciutat. 

Assegura’t que els has tret el dia que 
toca correctament i que no hi ha cap 
etiqueta o adhesiu d’incidència en els 
residus no recollits. Igualment, notifica 
la no recollida a través dels canals de 
comunicació establerts. Entre tots i 
totes anirem millorant el servei.

Pots consultar els materials infor-
matius que t’hem lliurat o visitar el 
nostre web, on hi ha un buscador 
de residus. Si tot i així tens dubtes, 
contacta amb nosaltres a través dels 
canals de comunicació establerts.

El calendari de recollida de les 
fraccions selectives és força ampli. 
Planifica adequadament quan 
treure cada fracció i quan finalitza 
l’activitat si vols deixar el teu local 
buit de residus. També pots buscar 
algú que t’entri els bujols si has tret 
orgànica o vidre i l’endemà de la 
recollida ja no hi ets.

Notifica la incidència a través dels 
sistemes de comunicació esta-
blerts. Recorda deixar ben tancat 
el bujol perquè no hi puguin 
dipositar altres residus que no 
siguin de la teva activitat.

Si fem una bona separació de resi-
dus, s’ha demostrat que es genera 
molt poca fracció resta i que amb 
un sol dia de recollida n’hi ha prou. 
En casos concrets, com ara activi-
tats que generin molts bolquers,  
es farà un servei específic i consen-
suat amb l’activitat. 

Els horaris estan pensats perquè 
s’adaptin als horaris comercials 
de la majoria d’activitats i, a la 
vegada, hi hagi la menor incidèn-
cia possible en l’espai públic. Tot i 
que hi haurà unes franges horàries 
per fracció i carrer, per a la millor 
organització del servei, aquestes 
franges són suficientment àmplies 
per adaptar-se als diferents hora-
ris comercials. 

No he pogut 
treure un residu 
el dia i la franja 
horària que 
tocava.

No m’han
recollit
els residus.

Amb un dia de 
resta no en tinc prou.

Generem un 
residu que abans 
no teníem i no  
tinc clar a quina 
fracció va.

Tanco per vacances.  
Em queden residus  
que avui no es recullen 
segons l’horari  
planificat.

He detectat algun  
acte incívic en relació 
amb els meus bujols o 
bosses homologades 
per als residus.

No em van bé  
els horaris de  
recollida.



ENVASOS 
LLEUGERS

VIDRE PAPER 
I CARTRÓ

ORGÀNICA RESTA

Ampolla 
de vidre

Ampolla 
de plàstic

Restes de 
menjar

Flors

Pols d’escombrar

Cigarretes

Pal d’escombra

Infusions

Closques

Taps de suro

Marro de cafè

Llauna de refresc

Bric

Llaunes de 
conserves

Iogurt de 
plàstic

Safata de 
porexpan

Revistes

Capsa de 
cartró

Fulls i sobres     
    de paper

Capsa de 
sabates

Pot de 
vidre

Flascó 
de vidre

Tovalló de 
paper brut

Va d’actituds,
va d’innovació,
va de comunitat...

Recorda! Cada cosa al seu lloc

Estovalles de paper

La implicació del comerç 
en la recollida selectiva...


