
NOU MODEL DE RECOLLIDA

DE RESIDUS  

17 de setembre de 2020



RESTA O 
REBUIG

ORGÀNICA Compost

Multiproducte Planta de triatge 
Vic

VIDRE

CTR Orís (planta 
compostatge)

CTR d’Orís
Dipòsit 
controlat

Planta reciclatge vidre 
Mollet del Vallès

Materials 
varis reciclats

Vidre reciclat

QUÈ FEM ACTUAMENT?



COST DEL REBUIG-CÀNON 

D’ABOCADOR

El cànon és una 

penalització que 

paguem a l’Agència 

de Residus per 

generar rebuig



RECOLLIDA SELECTIVA

Recollida selectiva a 2019: 46 % Potencial de r. selectiva: 84%

REBUIG
54%

ORGÀNICA
14%

MULTIPRODUCTE
25%

VIDRE
7%

Les Masies De Roda 2019

REBUIG
16%

ORGÀNICA
44%

MULTIPRODUCTE
27%

VIDRE
13%

Reciclatge potencial



EVOLUCIÓ DELS RESIDUS
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Resta FORM MP VIDRE

les Masies de Roda - evolució tones recollides

MULTIPRODUCTEORGÀNICAREBUIG VIDRE



El dia a dia amb el nou sistema



1. Separar les 4 
fraccions a casa

Amb els cubells/bosses/ 
caixes que tinguem



2. Deixar la bossa o cubell  
davant el nostre portal la 
nit abans

• Treure cada dia el què toca. No es poden 
treure residus barrejats.



DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

+ 
Bolquers 

a part

Horari de treure la bossa o el cubell: 

la nit abans

Festius: S’avisarà si no es fa 

recollida

Primer dia: El dilluns 5 

d’octubre al vespre.

MULTIPRODUCTE

ORGÀNICA

REBUIG 

+
Bolquers 

a part

(bolquers 

també)

CALENDARI PORTA A PORTA

VIDRE
La fracció orgànica i el vidre es poden llençar sempre que vulgueu. 

Bolquers i tèxtil sanitari: cal enganxar un adhesiu per marcar 

la bossa

Adhesius disponibles a l’Ajuntament o descarregant a la web i imprimint a 

casa

MULTIPRODUCTE

bolquers



Esprais buits

Cartró

NO Objectes que no són 

envasos de productes

Cal treure amb bossa 

convencional lligada o caixa

MULTIPRODUCTE

Dimarts i divendres



Cendres 

(freda)

Draps, baietes

Mocadors , tovalloletes..

Objectes no 

reciclables

Sorra i excrements 

animals domèstics

NO
Bossa amb tot 

barrejat

Envasos/cartró

Orgànica

Vidre

Cal treure amb una 

bossa lligada dins el 

CUBELL GRISCàpsules

Sabates no 

aprofitable

REBUIG

Dimecres



NO
Vidre no envàs Vidre pla BombetesMiralls

VIDRE

Dins els contenidors 

habituals, sense bossa 

ni taps



NO
Cendra

Excrements i sorra

d’animals domèstics

Càpsules 

cafè

Cal buidar a dins el 

compostador sense bossa 

de plàstic

ORGÀNICA



RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
(cal trucar a l’Ajuntament per sol·licitar el 

servei)

2n dimarts de mes

RESIDUS VOLUMINOSOS

ALTRES RESIDUS



• Deixalleria de Manlleu

• Contenidors especials (oli/roba)

• Botigues

RESIDUS ESPECIALS



ÀREA DE 
CONTENIDORS 
TANCADA AMB CLAU

• Per les cases disseminades

• Per residents de cap de setmana

• Per moments PUNTUALS: accés 
amb la targeta d’obertura



CONTROL DE DADES

+

• Obertura de compostadors i l’àrea amb targeta electrònica

• Cubell de rebuig amb xip

--------------------------------------------------------------------------

Cada cubell i cada targeta s’associa a un habitatge.

Permet fer seguiment i millorar incidències.

+ +



Compostatge comunitari



LA MATÈRIA ORGÀNICA

Bossa COMPOSTABLE MATÈRIA ORGÀNICA

• La matèria orgànica se seleccionarà a casa utilitzant bosses compostables i el cubell marró.

• La matèria orgànica es podrà treure cada dia al COMPOSTADOR. 

Imatges de: ID-WASTE



ELS COMPOSTADORS

ILLA DE COMPOSTADORS

BOSSA COMPOSTABLE 

AMB MATÈRIA ORGÀNICA

GESPA I PETITA PODA O 

PETITA BRANCADA

El PRIMER compostador és d’APORTACIÓ

• Les grans quantitats de poda es recolliran cada 1r 

i 3r dilluns de cada mes i es deixaran el dia abans 

al costat del compostador

Imatges de: VERMICAN i
www.maestrocompostador.com



¿COM FUNCIONEN ELS COMPOSTADORS?

LA TAPA PETITA DEL 

COMPOSTADOR S’OBRIRÀ 

AMB TARJETA

ELS USUARIS NOMÉS UTILITZARAN UN 

COMPOSTADOR

Imatges de: VERMICAN



MANTENIMENT DELS COMPOSTADORS

• Un equip de la UVIC s’encarregarà de 

gestionar els compostadors.

• Les tasques de manteniment es realitzaran 

un mínim de 3 cops per setmana.

• La matèria orgànica es barrejarà 

mecanicament i s’afegirà material 

estructurant i aigua en cas necessari.

• La barreja de matèria orgànica fa que es formi 

vapor d’aigua degut a l’activitat biològica 

de degradació.

Imatges de: VERMICAN



MANTENIMENT DELS COMPOSTADORS

Cinta transportadora per a buidar 

els compostadors (1 cop al mes)

Sistema de transport per a realitzar les 

tasques de manteniment

(3 cops per setmana)



¿QUÈ PASSARÀ A DINTRE EL COMPOSTADOR?

• LA MATÈRIA ORGÀNICA ES COMPOSTARÀ.

• El compostatge és un procés biològic natural que transforma la matèria orgànica en 

COMPOST un adob orgànic, ric en nutrients, que s’aplica al sòl.

• El compostatge dura entre 2 i 3 mesos.

• El ciutadà podrà disposar del compost.

• El procés de compostatge no genera males 

olors.

• El procés de compostatge no genera l’aparició 

d’insectes

www.portalfructicola.com



¿QUÈ PODREM FER AMB EL COMPOST?

• El podreu utilitzar per a abonar el sòl dels 

vostres jardins, fer créixer plantes a casa en 

testos, cultivar aliments a casa o l’hort, etc.

• Col·laborar amb entitats sense ànim de 

lucre que promogui activitats d’agricultura 

urbana ajudant a aquelles persones que ho 

necessitin.

Imatges de: www.bioguia.com
www.lavanguardia.com
www.oxfamintermon.org

http://www.bioguia.com/
http://www.lavanguardia.com/
http://www.oxfamintermon.org/


MÉS INFORMACIÓ



REPARTIMENT DEL “KIT”

Què inclou el kit

• Cubell de 10 litres reixat per separar l’orgànica a casa

• 2 paquets de bosses compostables

• Cubell de 23 litres amb xip pel rebuig

• 2 targetes per obrir compostadors i àrea

• Informació de residus

• Bossa reutilitzable i plegable per la compra

• Butlleta per omplir les dades de l’habitatge i usuari: adreça i nom titular taxa, nom usuari, informació de contacte

• Cal signar la política de protecció de dades.

25 i 26 de setembre



TENS DUBTES?

www.rro.cat
info@rro.cat

Sobre el sistema de 

recollida, reciclatge, o 

incidències del servei 

porta a porta.

Sobre el funcionament dels 

compostadors d’orgànica

AJUNTAMENT 93 854 00 27

619 97 00 64


