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Manlleu: situació actual/motivació

MANLLEU, municipi de la comarca d´Osona amb aproximadament 21.000 hab.

• Sistema de contenidors i vehicles molt vells (alguns més de 15 anys amb un 
elevat cost de manteniment). Necessitat de canvi.

• Finalització contracte amb l´empresa actual de recollida (març 21). Pròrroga 
que dificulta la inversió.

• Increment en el cost de tractament de residus (cànon abocador).

• Abocador d´Orís, cal procurar allargar la vida dels vasos actuals.



Manlleu: situació actual/motivació

• Bones dades de recollida: aprox. 70% recollida selectiva (però 45% impropis)

• Abandonament de trastos via pública       queixes ciutadanes 

• Robatori de residus       problema social 



Manlleu: situació actual/motivació

• Desbordaments de contenidors: àrees limítrofes amb poblacions que 
fan el “Porta a porta”



Manlleu: el nostre compromís

Compromís en la lluita 
per l’emergència 

climàtica.

Polítiques d’impuls en la 
reducció i la reutilització 

dels residus.



Manlleu: el nostre compromís

• PAM (Pla Acció Municipal) 2019-2023

Objectiu de ciutat Ciutat amable i sostenible

Objectius estratègics Millorar la recollida selectiva

Desenvolupar un pla urbanístic sostenible

Actuar pel canvi climàtic



Manlleu: el nostre compromís

• POUM Projecte d’arbrat i carrils bici.

Plànol de totes les àrees de  contenidors de 
Manlleu. 

Si desapareixen els contenidors, es facilita la 
construcció de carrers arbrats i carrils bici.



Manlleu: viabilitat del PaP

VISITES DE REFERÈNCIA (últim trimestre 2019)

• Consell Comarcal del Berguedà. Porta a porta a 40.000 usuaris. 

(aproximadament 16.500 habitants al municipi de Berga)

• Consell Comarcal de la Garrotxa. Sistema de contenidors tancats.

• Mancomunitat de la Plana. Porta a porta Osona sud.



Manlleu: viabilitat del PaP

• Encarregat actual recollida selectiva a Manlleu 
Situació actual: pocs barris conflictius

barris amb bona predisposició veïns
viabilitat del PaP (implantació fases 2-3 mesos)
ampliació Deixalleria municipal

• Gestor residus i expert en biodiversitat

Molt important figura agent cívic o educador ambiental

Visites regulars a comerços, restauració...

Bàsic atendre en proximitat

Trencament de mites:   el que recicla malament no sempre és l’immigrant o la persona gran



Manlleu: implantació del PaP

CRONOGRAMA PORTA A PORTA A MANLLEU

• Últim trimestre 2019 Visites de referència / Recollida de informació / Reflexió equip govern i l’àrea tècnica medi ambient

• 1r trimestre 2020 Consens polític i explicació ciutadania  (associacions veïns compromesos i disposats a ajudar)

• PLE Març 2020 Unanimitat per iniciar Projecte Porta a Porta i optar al FEDER 

• 2n i 3r trimestre 2020 Treball Projecte PaP

Reglament regulador del nou servei de recollida

Memòria justificativa

Projecte d’establiment i prestació servei

Creació comissió estudi (tècnics qualificats i membres corporació) 

• Setembre/Octubre 2020 Inici tràmit expedient de creació del nou servei

• Exposició pública Diari / Web Ajuntament / BOPB / DOGC



Manlleu: implantació del PaP

PARAL·LELAMENT:

• Estudi de viabilitat en grans productors (comerços, industrials, restauració...)

• Redacció PLECS DE CONDICIONS TÈCNIQUES  i PLECS CONDICIONS ADMINISTRATIVES del nou contracte de 
recollida de residus.

El contracte es divideix en 2 lots:

LOT 1: Recollida residus PaP a tots els usuaris (inclou recollida vidre en iglús) + neteja viària
LOT 2: Recollida residus voluminosos (reservat a centres especials de treball)

• Iniciat el Projecte Ampliació de la Deixalleria

• Inici LICITACIÓ PaP resolució favorable ajuda (antic FEDER)

• Inici PaP fase grans productors 2021 

consolidació sector domèstic 2022 (1r trimestre)



Manlleu: implantació del PaP

CARACTERÍSTIQUES NOU SISTEMA RECOLLIDA:

• Cubells i contenidors xipats (grans productors i domèstics)

Àrees aportació (control amb targeta o xip)

Conèixer i fer seguiment de la participació individual en la recollida selectiva

• Implantar taxa justa de residus: usuaris comercials any 2022 

(Pagament per participació) usuaris domèstics any 2023

• Reforç personal Un/a tècnic/a de medi ambient (personal propi)

Dos informadors/es ambientals (empresa adjudicatària)



MOLTES  GRÀCIES!


