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Llívia s’afegeix als municipis catalans que 
posen en marxa la recollida Porta a Porta 

Llívia posarà en funcionament, 
aquests mesos vinents, el servei 
de recollida de residus Porta a 
Porta. La recollida Porta a Porta 
suposa un gran canvi per a tota 
la població. Més responsabilitat 
de separació dels residus en 
origen, i molta més proximitat 
en el servei. Un servei que ja, a 
Catalunya, més de 200 munici-
pis han posat en marxa.

El servei Porta a Porta el ges-
tiona el Consell Comarcal de la 
Cerdanya -que farà la licitació 
del servei- i en una primera fase 
s’incorporaran els municipis de 
Das, Ger, Prats i Sansor, Urús, 
Guils de Cerdanya i Llívia.

Així, doncs, els veïns i les veï-
nes de Llívia s’hauran de fami-
liaritzar amb les fraccions orgà-
niques, envasos, paper/cartó, 
resta i vidre. Les deixalles o els 
residus seran recollits diària-
ment per davant de casa i cada 
família tindrà un contenidor per 
a poder separar i dipositar els 
residus corresponents.

Xerrades informatives
En els dies vinents es donarà 
tota mena d’informació al vol-
tant del nou servei. 

La primera de les accions que 
impulsa el govern local són tres 
xerrades adreçades als indus-
trials i empresaris i als veïns en 
general, aquest divendres i dis-
sabte, 21 i 22 de gener, a la sala 
d’actes de l’Ajuntament de Llí-
via. La primera sessió, a les 16 
hores (per a empresaris i indus-
trials i restauradors) i la segona 

El nou sistema de recollida de residus entrarà en funcionament en uns mesos

Un exemple de contenidors domèstics. (Fotografia: Arxiu)

tats de propietaris i veïns i veï-
nes de segona residència. Totes 
les sessions seran emeses en 
línia pel canal de YouTube de 
l’Ajuntament de Llívia i queda-
ran a internet per a poder ser 
consultades quan es vulgui.

Igualment, pels empresaris vin-
culats al sector de la restaura-
ció, es faran visites puntuals per 
a ampliar-los la informació.

A la Cerdanya 
hi haurà altres 
5 pobles més 
que prestaran 
aquest servei

(Fotografia: Som Fontpineda)

a les 20 hores (per als veïns i 
veïnes en general). L’endemà, a 
les 10 hores, per a les comuni-
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La recollida selectiva porta a 
porta (PaP) consisteix en lliurar 
els residus al servei municipal 
de recollida davant de la porta 
de casa, en uns dies i hores de-
terminats per a cada fracció.

A través d’un model porta a por-
ta es pot fer la recollida de totes 
les fraccions domèstiques amb 
recollida a la via pública (rebuig, 
FORM, vidre, envasos i paper 
i cartró), o la recollida només 
d’algunes fraccions, que com a 
mínim són rebuig i FORM, man-
tenint els contenidors per a la 
resta de fraccions.

Els resultats de recollida selecti-
va assolits en els municipis que 
tenen en marxa sistemes porta 
a porta són en general supe-
riors, tant en quantitat recollida 
com en qualitat de la separació 
(en general se situen entre el 60 
i el 80% de recollida selectiva).

L’aplicació de la recollida porta 
a porta és més senzilla en zones 
de baixa densitat de població 
on la identificació dels residus 
de cadascú és més fàcil.

La implantació de sistemes de 
recollida PaP requereix un cert 
canvi d’hàbits que propicia la 
participació dels ciutadans, de 
manera que és necessària una 
adequada campanya de comu-
nicació.

Recollida selectiva de proximitat, més i millor
Els resultats en els municipis que tenen en marxa sistemes Porta a Porta són en 
general superiors, tant en quantitat recollida com en qualitat

Si voleu rebre el butlletí en format PDF, cal que adreceu un correu electrònic a comunicacio@llivia.org. L’Ajunta-
ment de Llívia utilitzarà les dades exclusivament per a la prestació d’aquest servei. En cap cas se cedirà o comu-
nicarà a terceres persones les dades recollides sense consentiment de l’usuari. Per a donar-vos de baixa només 
cal notificar-ho al mateix correu. 
Si hi ha cap veí o veïna que vulgui rebre el butlletí a casa seva, cal que ens faciliteu la vostra direcció postal.
Si hi ha cap establiment que vulgui tenir el butlletí per a oferir-lo al veïnat, també ho pot demanar a aquest correu.
El butlletí de l’Ajuntament de Llívia el trobeu, regularment, a: Supermercat Charter, Vins Palace, Forn Pa i Coques, 
Autoservei Europa, Llívia Moda, Llar d’Avis, Consultori Mèdic, Perruqueria Miralls, Edelweiss, Farmàcia de Llívia i 
Calaix de Sastre.

ESPECIAL SERVEI PORTA A PORTA

Els models de recollida PaP 
permeten identificar el genera-
dor i per tant possibiliten la im-
plantació de sistemes de fisca-
lització més justos com són els 

de pagament per generació (per 
exemple, pagament per bossa 
o pagament per bujol).

Font informació: Agència 
Catalana de Residus
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Objectius de la recollida PaP
1. Aconseguir una participació generalitzada en la separació en origen i en la recollida selectiva que 
permeti recollir més quantitat de residus valoritzables i de molt bona qualitat, i reduir la quantitat i fer-
mentabilitat de la fracció Resta que va a tractament finalista (dipòsits controlats o altres).

2. Facilitar al màxim la separació en origen i la participació en els serveis de recollida selectiva:

a. Apropar als usuaris (veïns i comerços) els serveis de recollida selectiva recollint els residus a la porta, 
en dies i horaris adequats a les necessitats de cada fracció i de cada tipologia d’usuari.

b. Facilitar material i eines per separar els residus de forma confortable: cubells airejats i bujols per a 
la matèria orgànica, bosses compostables, fulletons informatius i targetes per recordar l’horari de re-
collida, etc.

3. Dificultar al màxim les opcions de qui no vulgui realitzar cap mena de separació en origen, limitant a 
allò just i necessari la recollida de la fracció Resta.

4. Aconseguir un municipi més net: amb la retirada de contenidors de la via pública s’eviten desborda-
ments, problemes de males olors i es guanya espai públic.

5. Assolir una gestió dels residus municipals de qualitat des del punt de vista polític i social (accepta-
ció, reducció dels conflictes i participació ciutadana), tècnic (objectius i criteris clars i transparents), i 
econòmic (optimització i distribució dels costos, finançament a mig i llarg termini, etc.).

6. Finalment, aconseguir aprofundir més en la consciència ciutadana sobre la problemàtica dels resi-
dus, en particular, i del medi ambient, en general.

 Font informació: Agència Catalana de Residus

ESPECIAL SERVEI PORTA A PORTA

XERRADES INFORMATIVES 
DIVENDRES 21 DE GENER I DISSABTE 22 DE GENER, 

A LA SALA D’ACTES DE L’AJUNTAMENT DE LLÍVIA

DIVENDRES, 21 DE GENER, A LES 16 HORES 

PELS INDUSTRIALS, EMPRESARIS,

COMERCIANTS I RESTAURADORS.

DIVENDRES, 21 DE GENER, A LES 20 HORES, 

PELS VEÏNS I VEÏNES EN GENERAL.

DISSABTE, 22 DE GENER, A LES 10 HORES, 

COMUNITATS DE PROPIETARIS I 

VEÏNS I VEÏNES DE SEGONA RESIDÈNCIA.

En cas de no poder assistir, trobareu la informació al canal de YouTube 
municipal o al butlletí municipal número 9. També podeu fer les vostres 

consultes al correu electrònic: comunicacio@llivia.org



Les dades a Catalunya
A Catalunya, en el 2020 es van generar gairebé 4 
milions de tones de residus municipals

ESPECIAL SERVEI PORTA A PORTA

Resum principals magnituds
• L’any 2020 la generació de re-
sidus municipals s’ha vist afec-
tada per la pandèmia de COVID 
19 i els seus efectes sobre la 
vida quotidiana de la ciutadania 
i l’activitat econòmica. S’han 
generat 3.972.851 t de residus
municipals, 1,8% menys que a 
l’any 2019.

• La generació per càpita s’ha 
situat en 511 kg/hab. Respecte
a l’any anterior això representa 
una baixada del 3,1%. En com-
paració, la variació interanual 
del PIB és molt més accentuada 
amb una disminució del 10,3%. 

• La recollida selectiva bruta ha 
estat d’1.823.756 t, un 0,4% 
més que a l’exercici 2019, i se 
situa en el 45,9%. 

• Les 4 fraccions principals de 
recollida selectiva (orgànica, 
vidre, paper i cartró i envasos) 
mostren diferents variacions 
respecte a l’any anterior. La que 
més ha crescut va ser la dels 

envasos (10,7%) seguida de 
paper i cartró (1,3%). L’orgàni-
ca mostra un notable deicreixe-
ment (-3,9%) igual que el vidre 
(-9,9%).

Evolució de la RS total 2020
• L’índex de recollida selectiva 
es situa en el 45,9% del total de 
residus generats. 

• S’han recollit selectivament 
1,8 milions de tones. 

• Incrementa un 0,4 % respecte 
2019. 

• L’any 2020 és l’any amb el 
percentatge més alt de recollida
selectiva. 

Comparatives i objectius
• A Catalunya, la generació de
residus municipals a 2020 s’ha
situat en 511 kg/hab./any, lleu-
gerament per sobre de la mitja-
na europea que és de 502 kg/
hab./any (2019, última dada 
disponible).

•  A Catalunya, la gestió final 
dels residus municipals es situa 
en valors semblants a la mitjana 
europea pel què fa al reciclatge, 
mentre que el destí final a abo-
cador és superior als valors dels 
països nord europeus.

• Cal millorar la recollida selec-
tiva i l’eficiència dels processos 
de tractament de residus. L’ob-
jectiu de reciclatge de la UE per 
al 2020 es situa en el 50% dels 
residus generats. A Catalunya 
encara no assolim l’objectiu. 

• Cal millorar la participació 
dels comerços, serveis i ciuta-
dania en la prevenció de resi-
dus i la recollida selectiva de les 
fraccions valoritzables. 

• La qualitat de la recollida se-
lectiva te conseqüències en 
l’eficiència del reciclatge. En la 
fracció orgànica te un
impacte directe pel seu aprofi-
tament com a adob. 

• Els models de recollida, els 
tractaments i les infraestructu-
res han de ser eficients i sufi-
cients per processar els residus 
valoritzables i aconseguir nous 
productes o matèries primeres.


