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Benvolguts i benvolgudes,

Com ja sabeu, posem en marxa una nova 
forma de recollir la brossa, la recollida 
selectiva mòbil.

Les noves àrees mòbils es col·locaran als 
carrers al vespre i es retiraran al matí, 
sempre al mateix lloc. Seran d’ús exclusiu 
dels veïns i veïnes i del petit comerç del 
centre, per això disposareu de clauers 
identificatius personalitzats per obrir els 
nous contenidors intel·ligents.

Aquest canvi persegueix un doble objectiu:

— Incrementar notablement els índexs de 
recollida selectiva i avançar cap als 
objectius que ens marca la normativa 
catalana i l’europea: arribar al 60 % el 2030 
i al 65 % el 2035.

— Millorar la qualitat de l’espai públic del 
centre, ja que, com que estarà  lliure de 
contenidors a les hores centrals del dia, 
serà més atractiu per al passeig i la visita.

Amb aquest nou model de recollida 
selectiva mòbil aconseguirem un canvi de 
tendència que ens posarà al capdavant de 
les grans ciutats catalanes en matèria de 
reciclatge i més endavant ens permetrà 
aplicar taxes més justes

Des de l’Ajuntament de Mataró us animem 
a participar-hi des del primer dia.

Gràcies per la vostra col·laboració.

XESCO GOMAR MARTÍN
REGIDOR DELEGAT DE SERVEIS,
SOSTENIBILITAT I TRANSICIÓ
ECOLÒGICA I CULTURA  
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Millorar la 
recollida selectiva, 
un repte de ciutat

A Mataró, la recollida selectiva fa anys que pateix un estancament. 
Sembla clar que el model actual de  recollida amb contenidors 

oberts a la via pública no ens permet millorar els resultats. 

Els residus que no separem acaben a la incineradora. A més del 
malbaratament de recursos que representa agreuja la situació 

d'emergència climàtica en què ens trobem.

Per aquests motius, afrontem una nova etapa en la gestió dels residus 
a la ciutat que ens permetrà fer el canvi i millorar substancialment la 

quantitat de residus que reciclem.

Amb els nous sistemes de recollida de residus de Mataró fem front a 
l’emergència climàtica i ens posem al capdavant de les ciutats 

catalanes, liderant el canvi que necessitem com a país.

El 80 % dels residus que generem es poden reciclar, 
però a Mataró només en separem el 35,32 %, per sota DE 
la mitjana del Maresme i DE la mitjana catalana, i molt 

lluny del 60 % que ens fixa Europa peR AL 2030. 

35 %
RECOLLIDA 
SELECTIVA 
A MATARÓ

40 %
RECOLLIDA 
SELECTIVA 

A CATALUNYA

47 %
RECOLLIDA 
SELECTIVA 

AL MARESME

60 %
L’OBJECTIU QUE 
MARCA EUROPA 

PER AL 2030

80 %
QUANTITAT DE 
RESIDUS QUE 

PODEM 
RECICLAR
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80 %
QUANTITAT DE 
RESIDUS QUE 

PODEM 
RECICLAR

A Mataró implantem  
nous serveis de 
recollida  de residus  
adaptats a cada barri  
per reciclar més.

Recollida a domicili
de voluminosos

Recollida porta a porta 
comercial al centre  i als 
principals eixos comercials

Recollida selectiva
mòbil amb contenidors 
intel·ligents al centre

Recollida porta a porta a les 
urbanitzacions i en un barri 
residencial dins el nucli urbà

Recollida en contenidors 
intel·ligents en altres zones 
de la ciutat

Anirem incorporant 
gradualment els diferents 
models de recollida. Fins 
ara ja hem implantat la 
recollida de voluminosos i 
la recollida porta a porta 
comercial.

PERMET 
IMPLANTAR UNA 
TAXA MÉS JUSTA

FOMENTA LA 
CORRESPONSA-
BILITZACIÓ I LA 
IMPLICACIÓ DE 
LA CIUTADANIA

INCORPORA 
EINES INNOVA-
DORES PER A LA 
GESTIÓ I  EL 
SEGUIMENT 
DELS SERVEIS

INCORPORA 
VEHICLES 
ELÈCTRICS PER 
REDUIR LES 
EMISSIONS

INCORPORA 
VEHICLES DE 
BAIXA EMISSIÓ 
ACÚSTICA PER 
REDUIR ELS 
SOROLLS

UN NOU SERVEI AMB MÉS RECURSOS PER ASSOLIR ELS OBJECTIUS.
AUGMENTEM LA DESPESA DELS SERVEIS DE NETEJA I RECOLLIDA

DE RESIDUS FINS ALS 11,8 MILIONS D’EUROS ANUALS



LA RIERA

AJUNTAMENTMURALLA
DEL TIGRE

PLAÇA DE 
LES TERESES

PLAÇA 
DE CUBA

PLAÇA DE
STA.MARIA

CARRER
D’EN XAMMAR

CAMÍ RAL
DE LA MERCÈ

CAMÍ RAL
DE LA MERCÈ

PLAÇA DE
STA. ANNA

Muralla dels
Genovesos

Carrer de
l’hospital

Camí Ral
de la Mercè

Carrer de
Montserrat

El Torrent

Carrer
d’Iluro

Carrer de
Sant Benet

Carrer de
Sant Sadurní

Carrer
d’Argentona

Carrer
d’en Pujol

Carrer de
la Coma

Carrer de Sant
Bonaventura
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EL NOU SISTEMA  DE RECOLLIDA
SELECTIVA  INTEL·LIGENT DEL CENTRE

LA MÒBIL
ELIMINEM ELS CONTENIDORS 
ACTUALS DE LA ZONA CENTRE

MILLOREM LA QUALITAT I LA 
IMATGE DELS CARRERS

INCREMENTEM LA
RECOLLIDA SELECTIVA

DISPOSEM D’UNA EINA PER 
APLICAR TAXES MÉS JUSTES

→ Punts on s’ubicaran
les noves àrees mòbils
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EN QUÈ CONSISTEIX?

Cada nit es posen 10 
àrees mòbils amb 
contenidors intel·ligents 
on dipositar els residus 
seguint un calendari 
preestablert.

QUIN ÉS L’HORARI?

De 8 del vespre
a 9 del matí de l’endemà.

Es començaran a instal·lar
a partir de les 18.30 h i la 
retirada s’iniciarà l’endemà 
a partir de les 9 i fins a
les 10.30 h.

COM FUNCIONEN LES 
PLATAFORMES MÒBILS?

Per poder obrir els 
contenidors intel·ligents 
de les plataformes cal un 
clauer. Cada habitatge 
disposa de dos clauers, 
que poden obrir tots els 
contenidors de totes les 
àrees. 

QUIN ÉS EL CALENDARI?

Sempre hi trobareu un contenidor per a 
l’orgànica i un per als envasos, perquè són els 
residus que més generem.

Hi haurà un tercer contenidor on es podrà 
dipositar quatre dies el paper i el cartró, dos la 
resta i un el vidre.

Els bolquers i les compreses s’hi podran 
portar cada dia, o bé sigui al contenidor 
de resta o bé al contenidor específic 
habilitat.

A més, els dimarts i els dissabtes podreu 
portar-hi petits objectes reutilitzables.

DILLUNS

Envasos

Paper i cartró

DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Envasos

Paper i cartró

Envasos

Paper i cartró

Envasos

Paper i cartró

DIUMENGE

Envasos

Vidre

Envasos

Resta

DISSABTE

Envasos

Resta

Orgànica Orgànica Orgànica OrgànicaOrgànicaOrgànica Orgànica
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El sector comercial té
un paper essencial per

fer realitat els objectius
de ciutat.

ELS PETITS COMERÇOS
Els establiments que genereu una 

quantitat de residus similar a la d'un 
domicili disposareu de clauers i haureu 

de fer ús de la “Mòbil” seguint el 
calendari establert

Si genereu un gran volum d'alguna 
fracció en concret, disposareu del servei 

de recollida porta a porta amb el 
calendari comercial establert

I RECORDEU...
Els establiments que genereu un gran 
volum de residus disposeu d’un servei

de recollida porta a porta

I ELS 
COMERÇOS?

1234567891832912182912236

A Mataró, el 36% dels 
residus els generen els 

comerços i la restauració. 
Recollir-los ben separats
és clau per assolir el 65% 
de reciclatge l’any 2030
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ORGÀNICA
SEMPRE AMB UNA
BOSSA COMPOSTABLE

Restes de carnde peix, de pa, de 
fruita, de verdura, de marisc i de 
fruita seca, closques d'ou, taps de 
suro, bosses d'infusió, marro del 
cafè, paper de cuina i tovallons 
tacats d'oli, restes de jardineria, etc.

Tots els residus orgànics s’envien
a la planta de compostatge de 
Granollers per fer-ne compost
de qualitat.

PAPER I 
CARTRÓ
PLEGATS PERQUÈ
OCUPIN MENYS ESPAI

Envasos i capses de cartró, diaris, 
revistes, llibretes sense espiral 
metàl·lica, sobres, bosses de 
paper, folis, paper de regal, etc.

El paper i cartró es porta a una 
planta de reciclatge per fer nous 
materials

VIDRE
SENSE TAPS NI
TAPES NI XAPES

Ampolles i pots de vidre.

Tot el vidre recollit s’envia a 
la planta de reciclatge de 
Mollet del Vallès.

Si ho fem bé, només el 17% dels nostres residus aniran a parar a la resta — Si ho fem bé, només el 17% dels nostres residus aniran a parar a la resta

Si ho fem bé, només el 17% dels nostres residus aniran a parar a la resta — Si ho fem bé, només el 17% dels nostres residus aniran a parar a la resta

ON VA CADA RESIDU? ON VA CADA RESIDU? ON VA CADA RESIDU?

ON VA CADA RESIDU? ON VA CADA RESIDU? ON VA CADA RESIDU?



ENVASOS 
LLEUGERS
Envasos de plàstic (garrafes 
d'aigua, bosses de plàstic, 
envasos de iogurt, etc.), llaunes 
de begudes i de conserves, brics, 
xapes i tapes de metall, paper 
d'alumini i paper de plàstic 
transparent, safates de porexpan, 
etc.

Els envasos es porten a la planta 
de Sant Maria de Palautordera per 
separar-los per materials i 
reciclar-los.

REUTILITZA-
BLES

Hi podràs dipositar objectes en 
bon estat, que es puguin tornar 
a utilitzar, com tèxtil, calçat, 
petits electrodomèstics, 
aparells elèctrics, joguines, 
llibres, ulleres, etc. Aquests 
objectes es reacondicionen, si 
cal, per a la reutilització 
posterior.

Els objectes punxants i els 
objectes que es puguin 
trencar cal embolicar-los 
adequadament.

Es destinen a entitats 
d'inserció laboral que els 
reparen i tornen al mercat.

RESTA
ALLÒ QUE NO ES POT RECICLAR

Burilles de cigarreta, compreses, 
bolquers, restes d'escombrar, cotó, 
cabells, bolígrafs i llapis usats, 
excrements d'animals, etc.

Cal reduir-los al màxim per tal de 
minimitzar les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle i al mateix temps 
evitar malbaratar recursos.

Si ho fem bé, només el 17% dels nostres residus aniran a parar a la resta — Si ho fem bé, només el 17% dels nostres residus aniran a parar a la resta

Si ho fem bé, només el 17% dels nostres residus aniran a parar a la resta — Si ho fem bé, només el 17% dels nostres residus aniran a parar a la resta

ON VA CADA RESIDU? ON VA CADA RESIDU? ON VA CADA RESIDU?

ON VA CADA RESIDU? ON VA CADA RESIDU? ON VA CADA RESIDU?



LA ROBA
UN PROJECTE DE REUTILITZACIÓ
QUE INCORPORA LA DIMENSIÓ SOCIAL.

La recollida de roba es gestiona a través de Solidança, 
una empresa d’inserció social que forma part del 
programa Roba Amiga. Aquest programa està impulsat 
per diferents entitats de Catalunya sense ànim de lucre i 
té l'objectiu de crear llocs de treball reservats a inserció 
sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat 
social, mitjançant la recollida, revalorització i 
reutilització dels residus tèxtils.

Trobareu 60 contenidors de roba distribuïts per la ciutat. 
Hi podeu posar roba usada, roba de la llar, sabates i 
altres residus tèxtils. Els que estiguin en bon estat es 
reutilitzaran i la resta es reciclarà sempre que es pugui. 
Deixeu la roba neta, plegada i dins una bossa tancada.

LES PILES ES RECULLEN 
EN BOTIGUES DE VENDA 
D’APARELLS ELÈCTRICS I 
ELECTRÒNICS. 

A Mataró hi ha més de 200 
establiments que disposen 
de contenidors per a la 
recollida de piles. 

Si sou un comerç que voleu 
col·laborar amb la recollida 
de piles, podeu sol·licitar un 
contenidor al Servei 
d’Espais Públics .

→ Hi ha altres 
residus que no 
formen part de 
les 5 fraccions 
ordinàries i que 
també es poden 
recuperar, i en 
molts casos se’ls 
pot donar una 
segona vida.
¬
atenció! Les piles, la
roba i els voluminosos
també es poden portar
a les deixalleries 
municipals

ALTRES
SERVEIS
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ON VA CADA RESIDU? ON VA CADA RESIDU? ON VA CADA RESIDU?



La recollida de mobles i altres residus 
voluminosos (electrodomèstics, aparells 
elèctrics, matalassos, etc.) es fa de forma 
concertada en el domicili mateix, de dilluns a 
dissabte i en franges de matí i tarda.

Es pot triar dia i franja horària i, un cop 
concertada la recollida, és imprescindible ser a 
casa el dia i hora acordats.

COM PODEM SOL·LICITAR EL SERVEI?

Per telèfon
Trucant al 010 de 9 a 14 h i de 16 a 19 h

A través del web:
mataroneta.cat

ELS
VOLU-
MINO-
SOS
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Tenim els
carrers de la nostra

ciutat més
nets i  endreçats

Els donem una segona 
vida, fomentem la 
reutilització i fem 

possible l’economia 
circular

Generem llocs
de treball per a 

persones en situació
de vulnerabilitat 

social 

AMB LA RECOLLIDA A DOMICILI DE VOLUMINOSOS

Els

volum
inosos

 

no es
 poden

 

deixar
 al

carrer

ON VA CADA RESIDU? ON VA CADA RESIDU? ON VA CADA RESIDU?



LA DEIXALLERIA
La xarxa de deixalleries fixes i mòbils 
de la ciutat FACILITA EL RECICLATGE DE tots 
aquells residus especials que no es poden 
dipositar als contenidors. 

Dilluns
Via d'Europa
amb carrer de 
Dinamarca

Dimarts
Parc de 
Cerdanyola 
(avinguda de la 
Gatassa)

Dimecres
Plaça 
d’Occitània

Dijous
Plaça de les 
Tereses

Divendres
Avinguda 
d’Amèrica amb 
carretera
de Mata

Dissabte
Ronda de Sant 
Oleguer amb 
riera de la 
Figuera Major

DEIXALLERIA 
MÒBIL  
De dilluns a divendres 
de 10 a 12.45 h i
de 16 a 19.45 h
Dissabtes
de 9 a 13.45 h

DEIXALLERIES
FIXES
De dilluns a dissabte
de 9 a 13 h i
de 16 a 20 h
Diumenges i festius
de 9 a 14 h

Deixalleria del
Pla d'en Boet
Carrer de
Francesc Layret, 74

Deixalleria
de Cirera
Carrer de Galícia, 
140
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COM PODEM SOL·LICITAR 
LA TARGETA DE LA 
DEIXALLERIA?

Podeu sol·licitar la vostra targeta
d’usuari del servei de deixalleries de Mataró
— Per Internet mataro.cat
— A les oficines d'atenció ciutadana
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BONIFICACIÓ BONIFICACIÓ BONIFICACIÓ

De 4 a 6 usos

BONIFICACIÓ 1 BONIFICACIÓ 2 BONIFICACIÓ 3

12 €
de bonificació

De 7 a 12 usos Més de 12 usos

17,50 €
de bonificació

23 €
de bonificació

Per cada ús que feu de la deixalleria acumulareu un percentatge de bonificació 
que es pot traduir en fins a 23 € anuals. Aquests usos es registren mitjançant la 
targeta d’usuari. La bonificació va en funció de l’ús i requereix uns mínims de  

volum i quantitat de residus que s’hi porten:

COM COMPTABILITZEM 
ELS USOS?

Cada residu que porteu a la 
deixalleria compta com un ús,
encara que sigui en el mateix viatge.

Per exemple: si en un viatge porteu
1 matalàs, 12 piles i 1 litre d’oli de 
cuina, obtindreu 3 usos acumulats. 

— Oli de cuina: mínim 1 litre
— Voluminosos (mobles, matalassos,  
etc.): mínim 1 m3

— Grans electrodomèstics 
(rentadores, forns, neveres, 
etc.): mínim 1 unitat

— Aparells elèctrics i electrònics 
(petits electrodomèstics, 
fluorescents, etc.):
mínim 2 unitats

— Residus verds (restes de 
jardineria, de poda, etc.):
mínim 1 m3

— Bateries de cotxe: mínim 1 unitat
— Piles: mínim 10 unitats
— Tòners: mínim 2 unitats
— Residus especials (dissolvents, 
pintures, vernissos, etc.):
mínim 1 litre
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