DOCUMENT RECOPILACIÓ DE LES PROPOSTES DE LA CIUTADANIA
Les dades s’han recopilat a partir de les següents accions:
-

Procés de participació ciutadana del Pla local de prevenció i gestió dels residus de
Montcada i Reixac - 24 de maig del 2018 a les 19h

-

Qüestionari telemàtic a la plataforma Montcada Participa obert fins al dia 15 de juny
de 2018 (16 respostes)

A continuació s’han llistat totes les propostes rebudes, tant a la sessió presencial com al
qüestionari telemàtic:
1. Col·locar informadors/inspectors a peu de carrer per controlar que els ciutadans
separin i aboquin els residus correctament
2. Reduir el volum dels contenidors de la fracció resta, ja que és la que menys s’hauria de
generar.
3. Sancionar a les empreses que fan productes molt envasats i bonificar aquelles que fan
servir bones pràctiques /menys envasos. Influir en les empreses des del govern.
4. Implementar el pagament per generació, tancament de contenidors i identificació
d’usuari. Accions que causin la pèrdua de l’anonimat del generador de residus (ciutadà
o comerç).
5. Augmentar la informació a la ciutadania, fer campanyes de comunicació on s’informi
quan les coses van bé, i s’avisi quan les coses empitjoren. Amb una bona freqüència
perquè hi hagi seguiment.
6. Augmentar el control als ciutadans, “obligar” a tenir hàbits de consum més
responsable.
7. Aplicació de multes en cas d’incivisme.
8. Més campanyes de sensibilització (també a comerços i centres de distribució)
a. Explicar que ha d’anar a cada contenidor
b. Llista de la compra inversa
c. Explicar la problemàtica dels residus, perquè s’han de separar i no llençar-ho al
terra.
d. Promocionar productes de temporada
e. No llençar les burilles al terra
f. Bones pràctiques
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9. Augmentar el control per evitar l’incivisme del ciutadans (evitar abocament de mobles,
matalassos i altres residus). Posar càmeres de vigilància i més control policial.
10. Concurs de receptes de cuina d’aprofitament i edició de llibre recopilatori.
11. Campanya sobre les tovalloletes humides per explicar els problemes que generen.
12. Fomentar l’ús de recipients reutilitzables també en la compra de carn i peix.
13. Donar algun tipus de benefici als ciutadans que reciclen correctament.
a. Gamificació: bitllets de bus, etc.
b. Bonificació econòmica (com a altres països d’Europa)
c. Implantació de SDDRs
d. Reducció de la taxa de residus
14. Fomentar la compra de productes a granel.
15. Augmentar el número d’ubicacions de contenidors i renovar els contenidors en mal
estat.
16. Fomentar accions de reutilització
17. Fomentar l’ús de compostadors domèstics
18. Augmentar el nombre de contenidors de recollida de bombetes i piles i augmentar la
visibilitat dels que ja hi ha.
19. Expandir el Porta a porta
20. Que l’Ajuntament sigui un referent de bones pràctiques i sigui proactiu
21. Disminuir l’empaquetatge excessiu dels productes
22. Fomentar la recollida de material reutilitzable en escoles per a la seva reutilització en
tallers infantils.
23. Instal·lació de màquines de recollida d’algunes tipologies de residus (amolles PET,
llaunes, etc.) que reflecteixin a la ciutadania un benefici directe (cèntims d’euro per
unitat).

Des les accions proposades, 8 d’elles ja es troben recollides al pla, entre parèntesis s’indica el
codi de l’acció al pla:
1. Col·locar informadors/inspectors a peu de carrer per controlar que els ciutadans
separin i aboquin els residus correctament (RDE205, COE201)
4. Implementar el pagament per generació, tancament de contenidors i identificació
d’usuari. Accions que causin la pèrdua de l’anonimat del generador de residus (ciutadà
o comerç). (MTE301)
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5. Augmentar la informació a la ciutadania, fer campanyes de comunicació on s’informi
quan les coses van bé, i s’avisi quan les coses empitjoren. Amb una bona freqüència
perquè hi hagi seguiment. (COE201, COE301)
8. Més campanyes de sensibilització (també a comerços i centres de distribució) (COE201)
b. Llista de la compra inversa (MOE104)
16. Fomentar accions de reutilització (MUE109, MUE102)
17. Fomentar l’ús de compostadors domèstics (MOE101)
18. Expandir el Porta a porta (RDE203)
19. Que l’Ajuntament sigui un referent de bones pràctiques i sigui proactiu (MUE106, COE301)

Les 15 propostes restants s’han dividit en dos categories, les propostes que es podrien
incorporar a alguna acció ja descrita al pla sense un increment sensible del seu cost i les
propostes per les que s’haurien de redactar noves accions amb el seu corresponent estudi
econòmic i modificació de pressupost i/o que queden fora de les possibilitats de treball de
l’àmbit local.
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A continuació s’han recollit les propostes que es podrien incorporar a alguna acció ja descrita
al pla sense un increment sensible del seu cost, entre parèntesis s’ha indicat el codi de
l’actuació al pla:
3. Sancionar a les empreses que fan productes molt envasats i bonificar aquelles que fan
servir bones pràctiques /menys envasos. Influir en les empreses des del govern.
(MTE301)
9. Augmentar el control als ciutadans, “obligar” a tenir hàbits de consum més
responsable. (COE201)
8. Més campanyes de sensibilització (també a comerços i centres de distribució) (COE201)
a. Explicar que ha d’anar a cada contenidor (COE201)
b. Explicar la problemàtica dels residus, perquè s’han de separar i no llençar-ho al
terra. (COE201)
c. Promocionar productes de temporada (COE201)
d. No llençar les burilles al terra (COE201)
e. Bones pràctiques (COE201)
10. Concurs de receptes de cuina d’aprofitament i edició de llibre recopilatori. (MOE104)
18. Augmentar el nombre de contenidors de recollida de bombetes i piles i augmentar la
visibilitat dels que ja hi ha (RDE206)

A continuació s’han recollit les propostes per les quals s’hauria de redactar noves accions amb
el seu corresponent estudi econòmic i modificació de pressupost i/o que queden fora de les
possibilitats de treball de l’àmbit local:
2. Reduir el volum dels contenidors de la fracció resta, ja que és la que menys s’hauria de
generar.
7. Aplicació de multes en cas d’incivisme.
9. Augmentar el control per evitar l’incivisme del ciutadans (evitar abocament de mobles,
matalassos i altres residus). Posar càmeres de vigilància i més control policial.
19. Campanya sobre les tovalloletes humides per explicar els problemes que generen.
20. Fomentar l’ús de recipients reutilitzables també en la compra de carn i peix.
21. Donar algun tipus de benefici als ciutadans que reciclen correctament.
a. Gamificació: bitllets de bus, etc.
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b. Bonificació econòmica (com a altres països d’Europa)
c. Implantació de SDDRs
d. Reducció de la taxa de residus
22. Fomentar la compra de productes a granel.
23. Augmentar el número d’ubicacions de contenidors i renovar els contenidors en mal
estat.
20. Disminuir l’empaquetatge excessiu dels productes
21. Fomentar la recollida de material reutilitzable en escoles per a la seva reutilització en
tallers infantils.
22. Instal·lació de màquines de recollida d’algunes tipologies de residus (amolles PET,
llaunes, etc.) que reflecteixin a la ciutadania un benefici directe (cèntims d’euro per
unitat).
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