MODELS DE RECOLLIDA SELECTIVA
OBLIGATÒRIA

PROCÉS D’IMPLANTACIÓ D’UN MODEL DE RECOLLIDA SELECTIVA OBLIGATÒRIA
Per tirar endavant un canvi de model on passem a obligar al veí a seleccionar correctament els seus residus, calen uns
passos previs per tal que la implantació real de la nova recollida tingui una bona acollida entre els usuaris:

PARTICIPACIÓ
Sessions de participació amb l’equip de govern
Sessions de participació amb els grups de l’oposició
Sessions de participació de diferents col·lectius: veïns, comerços, entitats...
Edició de butlletins informatius per la població

REDACCIÓ DE PROJECTES
Porta a porta

Contenidors tancats

Diagnosi del model de recollida i proposta d’alternatives
Estudis de pagament per generació
Redacció de projectes de recollida porta a porta
Redacció de projectes de contenidors amb accés controlat
Estudis econòmics detallats

Arguments

Redacció de plecs de prescripcions tècniques
Suport a la redacció de plecs de prescripcions administratives
Suport en el procés de contractació

SOCIAL
Corresponsablitzar el generador del residu
Implantar un model més just (tothom paga la mateixa taxa,
tothom té les mateixes obligacions)
Complir els objectius de recollida selectiva marcats a la legislació

CAMPANYA D’IMPLANTACIÓ
Disseny i impressió de materials gràfics: Logo, pancartes, cartes institucionals,
magnètics, cubells, díptics informatius...
Materials de comunicació: Vídeo divulgatiu, butlletí informatiu, notes de premsa...

ECONÒMIC
Augment dels ingressos per reciclatge
Disminució dels costos de tractament i de cànon
Balanç del servei de recollida i gestió de residus estabilitzat

AMBIENTAL
Economia circular, els residus esdevenen recursos
Minimitzar l’ús d’abocador o altres tractaments finalistes
Reduir les emissions de GEH
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Visites a activitats econòmiques
Visites en blocs de més de 8 habitatges
Sessions informatives i d’entrega del material
Suport tècnic al desplegament del servei

SEGUIMENT DEL SERVEI I SUPORT TÈCNIC
Inspecció del servei i de la participació
Gestió de la informació
Gestió d’incidències
Millora continua del servei
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Solvència tècnica

PROCESSOS PARTICIPATIUS
Sessions participatives a col·lectius concrets (immigració, gent gran, etc) prèvi implantació del PaP a Artés

2013

Ajuntament d’Artés

Sessions participatives a equip de govern i oposició prèvia implantació d’un PaP a Sant Climent de Llobregat

2019

Ajuntament de Sant Climent de Llobregat

Procés de participació comarcal per a Tècnics i polítics sobre la implantació d’un nou model intensiu en recollida selectiva a escala comarcal.

2018

Consell comarcal de l’Alt Empordà

Proceso de formación y participación sobre la recogida de residuos urbanos en Arrasate y Aretxabaleta.

2012

Ayuntamiento de Arrasate y Aretxabaleta

Sessiones formativas en sistemas de recogida de alta recogida selectiva para tècnicos de la Comunidad de Castilla la Mancha

2018

Secretaria Medio Ambiente - Castilla la Mancha

Estudi per l’elaboració del Pla Estratègic de Gestió de Residus Municipals a la comarca del Pla de l’Estany

2019

Consell Comarcal del Pla de l’Estany

Diagnosi, estudi d’alternatives i estudi tècnic per un nou servei de gestió de deixalles a Piera i els Hostalets de Pierola

2017

Ajuntament de Piera

Projecte de recollida porta a porta i municipalització del servei a Navàs

2016

Ajuntament de Navàs

Projecte tècnic i econòmic per a un sistema de recollida porta a porta domèstic i comercial a Sant Climent de Llobregat

2018

Ajuntament de Sant Climent de Llobregat

Pla Local de Prevenció i Estudi de pagament per generació domèstic i comercial al municipi de la Garriga

2017

Ajuntament de la Garriga

Diagnosi i estudi d’alternatives del servei de recollida de FORM a Vilanova del Camí

2019

Ajuntament de Vilanova del Camí

Estudi d’implantació de la recollida selectiva porta a porta dels residus municipals a Montesquiu i Sant Quirze de Besora

2009

Agència de residus de Catalunya

Redacció de plecs tècnics del servei de recollida a Sant Llorenç d’Hortons

2014

Diputació de Barcelona

Redacció dels plecs tècnics del nou servei de recollida selectiva porta a porta a Ripollet

2018

Ajuntament de Ripollet

Redacció dels plecs tècnics i ordenança regulatòria del servei de recollida porta a porta a Navarcles

2017

Ajuntament de Navarcles

Redacció dels plecs tècnics de la recollida selectiva obligatòria a la comarca de la Segarra

2018

Consell Comarcal de la Segarra

ESTUDIS I PROJECTES TÈCNICS

REDACCIÓ DE PLECS I ORDENANCES

SUPORT TÈCNIC
Coordinació del servei de recollida de residus i neteja viària al municipi d’Artés

2014 - 2017

Transvinyots SL

Suport tècnic al servei de recollida de residus Porta a Porta a Santpedor

2001 - 2014

Ajuntament de Santpedor

2004 - Actualitat

Ajuntament de Navarcles

Suport tècnic a la Mancomunitat Intermunicipal de Gestió de Residus

2004-2019

Consell Comarcal de la Segarra

Campanya d’implantació del sistema de recollida Porta a Porta a Cervera, Guissona, Torà i Sant Guim de Freixenet

2003

Consell comarcal de la Segarra

Campanya d’implantació del sistema de recollida Porta a Porta

2014

Ajuntament d’Artés

Campanya per la millora de residus en les comunitats de Tiana

2013

Ajuntament de Tiana

Campanya d’implantació del sistema de recollida Porta a Porta

2017

Ajuntament de Vacarisses

Campanya d’implantació de la recollida Porta a Porta a Santpedor

2004

Ajuntament de Santpedor

Suport tècnic al Consell Comarcal de la Segarra
CAMPANYES D’IMPLEMENTACIÓ PORTA A PORTA
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