
Presentació 
 

Des de les primeres implantacions de la recollida selectiva Porta a Porta (PaP) a          

Catalunya fins a l’actualitat han quedat palesos els beneficis i els bons resultats d’aquest 

sistema, que el converteixen sens dubte en el sistema de recollida de residus més     

eficient i que permet una més gran recuperació de recursos. 

 

Des de l’Associació de Municipis Porta a Porta i l’Escola de Formació del Col·legi      

d’Ambientòlegs de Catalunya, us proposem aquesta formació que pretén donar         

resposta a la creixent demanda de coneixements i informació sobre els beneficis, el  

disseny, la implantació, la gestió i els costos per introduir un model de recollida de    

residus porta a porta.  

 

El curs consta de 25 hores teòriques i diverses visites opcionals a diferents municipis o 

zones on es desenvolupa amb èxit un model porta a porta acompanyat d’una planta de 

compostatge a petita escala, de manera que es podrà assistir a la recollida porta a     

porta, visitar la planta de tractament i debatre amb els responsables del sistema. 

 

Organitzen: 

  

 

 

Amb el suport de: 

 

 

 

Sponsors: 

 

Informació pràctica 

On 

Diputació de Barcelona. 
Recinte de l’Escola Indus-
trial. Edifici 25, sala S7.  
    
 
 
 
 
Com arribar: Renfe (“Sants”, 
“Passeig de Gràcia”. Metro (L5 
“Hospital Clínic”). Bus (14, 31, 37, 
41, 54, 59, 63, 66, 67 i 68). Bicing 
(Estacions 89 i 90 - C. Roselló / C. 
Urgell). 

 
 

Quan 

Sessions teòriques: 26 de 

febrer, 11 de març, 8, 15 i 

22 d’abril  

Horari 

De 9:30 a 14:30 h. 

 

 

Fins el 18 de febrer o fins 

cobrir places 

Més informació i dubtes a:  

coamb@coamb.cat 

 

Implantació i gestió de serveis de  
RECOLLIDA DE RESIDUS PORTA A PORTA (2a EDICIÓ)   

 

 Febrer, març i abril de 2016 
Barcelona 

INSCRIPCIONS 

https://docs.google.com/forms/d/1ouiQKB8j0Jh9YNr8zCeKOcGNl9AeJHyVfnduXoZ4IVY/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1ouiQKB8j0Jh9YNr8zCeKOcGNl9AeJHyVfnduXoZ4IVY/viewform
https://www.google.es/maps/place/Diputacio+Barcelona:+Recinte+Escola+Industrial/@41.3888816,2.1491898,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4067b95cd20585c1:0x19034a295344ab67


Programa 
 

Sessió 1           26 de febrer 2016 

9:30-10:15 h Benvinguda al curs. A càrrec de Josep Maria Tost, Director de l’Agència de Residus de Catalunya. 

10:15-13h Introducció al sistema de Recollida Porta a Porta.  

Característiques, avantatges i inconvenients, i resultats. Evolució del sistema a Catalunya, experiències europees i 

implantació a grans ciutats. Comparativa sistema Porta a Porta i sistema amb contenidors (estudi econòmic).  

Ponents: Francesc Giró (Adjunt de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya).  

13-14:30 h Anàlisi inicial pel disseny d’un sistema Porta a Porta.  

Anàlisi del sistema de recollida de partida. Prognosi de generadors, generació de residus i objectius de recollida se-

lectiva. Configuració inicial del sistema PaP i definició alternatives.  

Ponents: Enric Coll (Diputació de Barcelona). 
 

Sessió 2           11 de març 2016 

9:30h-14:30h. Licitacions de serveis de recollida porta a porta i compra de material i equips. 

Licitacions dels serveis de recollida PaP (definició del plec tècnic i altres criteris a considerar durant el procés de lici-

tació i la gestió de la contracta). 

Ponent: Jordi Colomer (ambientòleg especialitzat en gestió de serveis públics). 

Licitacions dels materials de recollida (característiques tècniques, tipus de materials, i definició del plec tècnic) i dels 

equips (característiques tècniques, tipus de vehicles, definició del plec tècnic). Calendari de licitacions. Contractació 

de nou personal.  

Ponent: Marc Sans (Consell Comarcal del Pallars Sobirà).  

Compra, distribució i ús de bosses compostables. 

Ponent: Rosa Puig (Novamont). 
 

Sessió 3                 8 d’abril 2016 

9:30-14:30h Disseny de serveis de Recollida Porta a Porta.  

Definició del calendari de recollida i horaris, definició del servei i format d’aportació per a cada tipus de generador. 

Càlcul dels materials i equips de recollida i mitjans personals. Disseny de rutes, punts d’aportació/recollida i ele-

ments complementaris. Balanç econòmic inicial i estimació del balanç futur del sistema PaP. Actuacions per a la 

implantació (formació de personal, ús de nous equips i protocols de recollida, definició punts recollida plurifamiliars 

i grans productors, ajust de rutes i transferències, etc.). Part de la sessió serà teòrica i part pràctica (grups de treball 

per resoldre cas pràctic). 

Ponents: Laia Valenzuela i Frederic Puig (Spora/ID-WASTE). 
 

Sessió 4                              15 abril 2016 

9:30-12:30h. Informació, comunicació i participació en els sistemes Porta a Porta. 

Procés de participació i informació inicial. Definició de la campanya d’implantació (tipus d’activitats, calendari, mit-

jans personals). Definició del material de comunicació, dels missatges i mitjans. Gestió de la campanya d’implanta-

ció. Altres activitats de comunicació complementàries (rodes de premsa, festes, lleure, etc.). Informació de retorn 

dels resultats de la campanya, servei i recollida selectiva. Estratègies de comunicació post-implantació. 

Ponents: Marta Vila i Gemma Nohales (BCNecologia) i Josep Castelltort (Ambiens). 

 



12:30-14:30 h. Experiències de municipis. Gestió del canvi a nivell polític i dels actors implicats. 

Relació i gestió del canvi i relació amb els grups polítics, les associacions i entitats municipals, el personal tècnic in-

tern i subcontractat, l’empresa de serveis i el seu personal. Mecanismes per potenciar la corresponsabilització dels 

contractistes. Gestió de conflictes i incidències. Discurs polític i informació oficial. 

Ponents: David Mascort (Ajuntament de Vilablareix, Toni Serrat (Ajuntament de Vic) i Joan Pujol (Ajuntament    

d’Argentona). 

 

Sessió 5                               22 abril 2016 

9.30h-14:30 h. Instruments per l’optimització dels sistemes i serveis de recollida Porta a Porta. 

Ordenances municipals. Fiscalitat, incentius i penalitzacions. Sistemes de Pagament per Generació. Ponent: Ignasi 

Puig (ENT). 

Protocols de detecció, recopilació de dades i gestió de les incidències. Els sistemes TAG.  Altres TICs (rutes i pesatge). 

Ponents: Laia Valenzuela i Frederic Puig (Spora/ID-WASTE). 

Gestió i control de les Àrees d’Emergència i les transferències. Ponent: Eduard Moreno (Ajuntament de Canet de 

Mar). 

Recopilació i gestió de la informació de resultats. Pla de millora continua del servei, sistemes de seguiment i control 

de la qualitat del servei. Ponents: Marta Vila i Gemma Nohales (BCNecologia). 

L’Associació de Municipis Porta a porta. Serveis i activitats de l’entitat, compra de bosses compostables, etc.        

Ponent: Patrícia Martín, membre de la comissió tècnica de l’Associació Porta a Porta i Directora de Serveis Ambien-

tals del Vallès Oriental.  

14—14:30h. Tancament i valoració del curs. A càrrec de Gemma Nohales (Comissió de Residus del COAMB) i   

Montse Cruz (Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta).  

Totes les sessions inclouen pauses i els assistents disposaran d’un refrigeri de cortesia. 

 

Eviteu imprimir aquest fulletó si no és estrictament necessari. Si ho feu, trieu paper reutilitzat o paper 100% reciclat post-consum i blan-

quejat sense clor (TCF). D'aquesta manera estalviareu aigua, energia i recursos forestals. 

 

    Preu del curs 

    Membres del COAMB, l’Associació PaP, estudiants, persones en atur          60 € 

    Altres                120 €  

    Preu de les visites            

    Visita a Itàlia / Treviso      250 € 

    Visites a Catalunya      60 € 

INSCRIPCIONS 

Visites Tècniques RECOLLIDA PORTA A PORTA   

Com a complement al curs es proposen les següents visites tècniques opcionals:  

Visites a Catalunya (pack de 4 visites amb inscripció conjunta) 

· Sistema de recollida porta a porta i pagament per generació a Argentona  (dijous 3 de març) 

· Sistema de recollida porta a porta i planta de compostatge de petita escala al grup de munici-

pis de Boadella i les Escaules (dimecres 30 de març)   

· Sistema de recollida porta a porta a Celrà  (dilluns 11 abril) 

· Sistema de recollida porta a porta i planta de compostatge de petita escala al Pallars                  

Sobirà (dijous 28 abril)  

Visita a Itàlia 

· Gestió de residus a Itàlia i recollida porta a porta a Treviso / regió Véneto (5 i 6 de maig) 

Més informació sobre 

les visites 

https://docs.google.com/forms/d/1ouiQKB8j0Jh9YNr8zCeKOcGNl9AeJHyVfnduXoZ4IVY/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1ouiQKB8j0Jh9YNr8zCeKOcGNl9AeJHyVfnduXoZ4IVY/viewform
http://www.coamb.cat/wp-content/uploads/2016/01/Fulleto_visites_pap_2016.pdf
http://www.coamb.cat/wp-content/uploads/2016/01/Fulleto_visites_pap_2016.pdf
http://www.coamb.cat/wp-content/uploads/2016/01/Fulleto_visites_pap_2016.pdf

