Ajuntament
Sant Pere de Ribes

PREGUNTES FREQÜENTS (FAQS) SOBRE EL FUNCIONAMENT
DELS CONTENIDORS DURANT LA PROVA PILOT
Per què es fa la prova pilot?
Els residus són un dels problemes ambientals més greus que tenim a tots els
municipis. A Sant Pere de Ribes generem al voltant de 50.500 quilos de brossa cada
dia i gairebé la meitat la dipositem, sense separar, al contenidor gris del rebuig. Això
suposa un greu problema ambiental doncs en gran part és dipositada a abocador,
sense opció a recuperació, i també econòmic ja que aquesta fracció dels residus és la
que té un preu més car de gestió i a la que se li aplica una penalització per cada tona
no seleccionada i portada a abocador
L’objectiu principal de la prova pilot és provar el sistema de recollida amb contenidors
tancats i veure si amb aquests sistema s’aconsegueix augmentar els percentatges de
recollida selectiva, tot reduint el percentatge de residus que es diposita al contenidor
gris. D’aquesta manera s’aconseguiria un augment en l’aprofitament dels recursos que
contenen els residus i es reduiria la quantitat de residus que van a abocador, reduintse, en conseqüència, els impactes ambiental i les penalitzacions econòmiques
associades. Cal tenir present que cal pagar 53,10 € per cada tona de residu dipositat a
abocador i a Sant Pere de Ribes es generen unes 50 tones diàries de residus.
La prova pilot pretén ser la base d’estudi per validar si el model de contenidors tancats
és l’adient per arribar a aquest objectiu.
Així mateix, aquest sistema de contenidors tancats amb identificació d’usuaris permet
conèixer amb quina freqüència aboquen els veïns els residus de cadascuna de les
dues fraccions (orgànica i rebuig). La prova pilot servirà per provar el model i
comprovar si realment és eficient en aquesta funció de manera que, un cop finalment
implantat aquest sistema, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i la Mancomunitat
Penedès- Garraf podran conèixer l’ús que fa cada habitatge de cadascun dels
contenidors i, a mig termini, poder aplicar una taxa més justa que repercuteixi
l’aportació real que fa cada família.

Quin tipus de contenidors es tanquen?
El tancament dels contenidors només afectarà als contenidors d’orgànica (marró) i als
de rebuig (gris). Els de paper (blau), envasos (groc) i vidre (verd) restaran oberts
durant la totalitat de la prova pilot.
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Per què es tanquen els contenidors d’orgànica i rebuig i no els
d’envasos, vidre i paper-cartró?
La proposta de tancament d’aquests contenidors s’ha fet conjuntament des de
l’Agència de Residus de Catalunya, l’equip tècnic de la Mancomunitat Penedès- Garraf
i l’Ajuntament.
La fracció orgànica cal tancar-la doncs actualment conté molts impropis (residus que
no són matèria orgànica). Per a que el procés de compostatge (reciclatge) de la
matèria orgànica funcioni correctament, i s’obtingui un compost de qualitat cal que la
matèria orgànica continguda en el contenidor disposi de la mínima quantitat d’impropis
possible.
El rebuig cal tancar-lo per a reduir l’aportació a aquest contenidor i incentivar a la
població a separar al màxim les fraccions que es poden reciclar (paper, vidre, envasos,
orgànica,...) de manera que s’aconsegueixi reduir al màxim les tones de residus
llençades al contenidor gris.
D’aquesta manera, amb la suma de les dues fraccions, es pot fer una clara estimació
de com se separa a nivell municipal i cada família individualment.

Quines són les principals dates a tenir en compte?
Visites personalitzades a les llars i establiments 08/03/21 - 26/03/21
comercials
Repartiment porta a porta de
magnètiques als domicilis i comerços

les

targetes 22/03/21 - 26/03/21

Punt d’informació de la prova pilot a carrer Carç amb 29/03/21 - 09/04/21
carrer Sitges (en aquest punt d’informació també es
podran obtenir les targetes magnètiques).
Informadors/es a peu de carrer: del 29 de març al 30 de 29/03/21 - 30/07/21
juliol.
Inici de la prova pilot amb l’ús de la targeta/app. 06/04/21
Caldrà la targeta o l’App per obrir els contenidors de
rebuig i orgànica però es podran obrir qualsevol dia de la
setmana.
Inici de la prova pilot amb els contenidors tancats. 06/05/21
Comença a aplicar el calendari de restriccions del
tancament al rebuig (només es podrà obrir el rebuig els
dimecres i els diumenges)
Finalització de la prova pilot

31/07/21
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On es troba el punt d’informació i quin horari té?
L’horari del punt d’informació és 09.00h- 14.00h i es troba ubicat a la cantonada del
carrer Carç amb carrer Sitges.

A quines àrees i bateries de contenidors es realitza la prova
pilot?
Les bateries de contenidors on es durà a terme la prova pilot són les marcades amb un
punt vermell a la imatge següent:

Les zones que participaran en la prova pilot són les enquadrades a la imatge anterior i
que corresponent, aproximadament a:
ÀREA 1.
-

C. Sitges, 44-52 i C. Sitges, 75

-

C. Lluís Companys, 92-100

-

C. Carç, 48-60 i C. Carç, 41

-

C. Sitges, 75

-

C. Torreta, 30-40

ÀREA 2.
-

C. Torreta, 27-35

-

C. Carç, 63-73 i C. Carç, 64-70

-

C. Ildefons Cerdà, 48-56

ÀREA 3.
-

C. Ildefons Cerdà, 27-35

-

C. Carç, 75-89

-

C. Carç, 72-88

-

C. Joan Carandell i Marimon, 1-17
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Puc anar a qualsevol àrea de contenidors?
Cada targeta tindrà associada l’obertura d’una àrea de contenidors principal i tindrà
també la possibilitat d’aportar a una altra àrea de la prova pilot, en cas que la principal
tingui algun problema.

Quantes bosses puc llençar?
Pots llençar les bosses que generis sempre i quan les dipositis correctament a la
fracció corresponent i seguint el calendari establert en el cas de l’orgànica i el rebuig.

Com es poden obrir els contenidors?
L’obertura dels contenidors es farà mitjançant una targeta d’ús exclusiu pels
contenidors. Es repartiran dues targetes per cada habitatge o comerç de les àrees
objecte de la prova pilot.
L’obertura dels contenidors també es podrà realitzar amb l’ajut d’una App ciutadana,
d’ús exclusiu per la prova pilot. Les instruccions d’ús es repartiran en el moment de
lliurament de les targetes a cadascun dels domicilis i/o comerços. Cada habitatge
podrà instal·lar l’App en un màxim de dos dispositius mòbils.

Com funciona la targeta?
Per a procedir amb l’obertura dels contenidors caldrà simplement acostar la targeta a
l’espai indicat al contenidor, per tal que es desbloquegi el sistema d’obertura. Després
de dipositar els residus dins el contenidor, la tapa es tancarà sola i quedarà novament
bloquejada.

Quines dades enregistra la targeta? I el contenidor?
La targeta enregistra la referència cadastral i l’adreça del domicili al qual està
associada.
El contenidor enregistra el número de vegades que és obert per cada targeta.

Què he de fer si no puc obrir algun contenidor?
Cada un dels contenidors té un codi concret en un adhesiu al frontal. Per avisar d’una
incidència hi ha tres vies:
−

Enviar un correu electrònic a serveis@santperederibes.cat, tot indicant el tipus
de contenidor, la seva ubicació concreta i una descripció de la incidència.

−

Enviar un missatge de WhatsApp al 687 545 728 indicant el tipus de
contenidor, la seva ubicació concreta i una descripció de la incidència.

−

A través de l’App ciutadana de prova pilot.
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Cada quant es netegen els contenidors?
Els contenidors es netejaran exteriorment amb una freqüència mensual (rebuig i
orgànica) o cada dos mesos (contenidors de paper-cartó, envasos lleugers i vidre).
Per evitar les males olors durant el procés de buidatge dels contenidors s’aplica un
enzim inodor i no contaminant que retarda la descomposició de la matèria orgànica.

Què significa que hi haurà restriccions en l’obertura del
contenidor de Rebuig?
Vol dir que entre el 6 de maig i el 30 de juliol el contenidor de Rebuig només es podrà
obrir dos dies a la setmana, en concret, el dimecres i el diumenge. La resta de dies no
es podrà obrir ni manualment ni amb la targeta, ni amb l’app.
El contenidor d’orgànica estarà obert tots els dies de la setmana, si bé, caldrà la
targeta per a la seva obertura.

Què faig amb els bolquers? No puc emmagatzemar-los molts
dies a casa.
En cas que al teu domicili es generin residus de bolquers caldrà que ho comuniquis als
educadors quan visitin casa teva, de manera que les teves dues targetes s’habilitaran
per tal que puguis obrir el contenidor de rebuig tots els dies de la setmana. Però
recorda que necessitaràs la targeta per a la seva obertura.

Quin serà el calendari d’obertura dels contenidors?

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres dissabte diumenge

ENVASOS
PAPER I
CARTRÓ

VIDRE
ORGÀNICA
REBUIG
El contenidor no es podrà obrir de cap manera (només afecta al contenidor de rebuig (tapa gris)
El contenidor es podrà obrir amb la targeta magnètica o amb l'app
Els contenidors estaran sempre oberts. No cal targeta ni app

