INFORME DELS RESULTATS OBTINGUTS DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ ENVERS EL NOU SISTEMA DE RECOLLIDA DE
RESIDUS AL MUNICIPI DE CUNIT
1 ANTECEDENTS
Durant els mesos de gener i febrer de 2022 s’ha realitzat el procés de participació a la ciutadania de Cunit per tal de determinar les preferències envers el nou sistema de
recollida de residus al municipi.

2 METODOLOGIA
La metodologia a utilitzar en el procés consensuada prèviament amb l’Ajuntament ha estat la realització de punts i xerrades informatives com a vehicle per informar a
la ciutadania, canalitzant tota la fase de consulta a través d’una enquesta allotjada a la pàgina web http://decidim.cunit.cat.
L’enquesta realitzada ha recollit tant preguntes pròpiament de la fase de consulta com altres derivades dels hàbits de reciclatge i extracció de les escombraries per a la
posterior fase de definició del sistema.

Flyers i cartells informatius

Punts informatius

Xerrades informatives

Enquesta http://decidim.cunit.cat

3 FASE DE DIFUSIÓ
Les accions de difusió es dividiren en 3 categories:


Punts informatius. Punts ubicats en zones estratègiques per tal de captar part de la ciutadania i informar-los del procés. Donat que en aquesta tipologia de difusió gran part
de la ciutadania no disposa de temps suficient per poder-li explicar extensament els dos sistemes de recollida, l’objectiu principal d’aquests punts era informar-los del procés de
participació i redireccionar-los cap a les xerrades informatives i la plataforma decidim.cunit.cat. No obstant, sempre que la persona disposava de més temps o mostrava més
interès es procedia també a explicar de forma detallada els dos sistemes, resolent els dubtes plantejats de cadascun d’ells. Per la captació de les persones s’ubicà una carpa, i
addicionalment a aquesta, es realitzaren recorreguts a peu de carrer per la zona per tal de captar més persones.



Xerrades informatives. L’objectiu de les xerrades era poder traslladar de forma concreta i extensa les característiques dels dos sistemes de recollida de residus, per tal que la
ciutadania els coneguessin amb més profunditat i així poder opinar amb coneixement de causa sobre el sistema de recollida de residus. En aquestes es realitzà una presentació i
s’explicaren les característiques de cadascun dels sistemes, així com els avantatges i inconvenients. Finalment es mostrà com participar a l’enquesta preparada per tal de
recollir la opinió dels ciutadans i ciutadanes.



Xarxes socials. Es realitzaren diversos posts a les xarxes socials: 2 amb les característiques de cadascun dels sistemes i 2 més amb la informació de les xerrades i punts
informatius, tots amb el mateix disseny i imatge gràfica utilitzat a la campanya pertal que la ciutadania l’identifiqués fàcilment.

A continuació es detallen totes les accions realitzades, amb els resultats de participació percadascuna d’elles.
Punts informatius:
20 de gener

22 de gener

9:30 a 13:00
17:00 a 20:00
17:00 h
16:00 a 18:30 h

Mercat
Bon Preu
Xerrada a Equip de Govern
Passeig Marítim

40 persones
22 persones
12 persones

Xerrades informatives:
20 de gener
21 de gener
22 de gener
22 de gener
26 de gener
29 de gener
4 de febrer

17:00
18:00
10:30
12:30
17:00
11:00
17:30
19:30

Equip de govern i oposició
Cal Cego
Jardins (cancelada)
Costa Cunit
Casal de la gent gran
Biblioteca
Casal Municipal
Jardins

5 persones
60 persones
20 persones
14 persones
19 persones
80-90 persones

La difusió prèvia d’aquestes accions ha estat suportada per la
realització de flyers informatius, amb la informació dels 2 sistemes
de recollida de residus, cartells informatius amb la informació de les
dates dels punts i xerrades informatives, i publicacions a les XXSS per
informar del procés, donar tota la informació necessària dels dos
sistemes i informar dels punts i jornades informatives.
A totes les persones que assistien als punts informatius se’ls
atorgava tota la informació envers els 2 sistemes de recollida de
residus i se’ls redirigia als punts informatius, explicant-los també
com participar en el procés i tota la informació que podien obtenir
a la plataforma.

Tota la documentació gràfica s’adjunta a l’annex I.

A banda de la difusió del procés de participació, tant en punts informatius com xerrades informatives es recollien les queixes i suggeriments realitzats per les persones assistents. A
continuació es traslladen les més rellevants, agrupades segons el nombre de persones que l’han realitzat.
<5%
De 5 a 10 %
De 10 a 15 %
De 15 a 25 %

PAP
4,5 %
8,0 %
5,7 %
2,3 %
2,3 %
9,0 %
1,1 %

4
7
5
2
2
8
1

1,1 %

1

2,3 %
1,1 %
1,1 %
3,4 %

2
1
1
3

1,1 %

1

>25 %

Ubicació àrees d’emergència
Problemàtiques amb animals i porc senglars
Vigilància i control de les àrees d’emergència
Canvi o substracció de cubells entre veïns
Horari porta no s’adapta
Com treure les fraccions: horari, cubell on a cada fracció, etc.
Qui subministrarà les bosses. Consideren que haver d’utilitzar tantes bosses és un cost excessiu
per l’usuari
Perquè en el PaP només hi ha 3 cubells si hi ha més fraccions a separar
Casuística del vent i els cubells del PaP
Funcionament de PaP en comerços
Procediment davant d’incidències del PaP
Freqüència recollida PaP i conseqüències: farà pudor la FORM, la resta només 1 cop setmana
és poc.
Qui té PaP a les proximitats?

Total: 38 consultes

Contenidors
3,4 %
1,1 %
4,5 %
1,1 %
1,1 %
1,1 %
2,3 %

3
1
4
1
1
1
2

3,4 %
1,1 %

3
1

Els contenidors no tenen pedal i n’hi hauria d’haver
Boca dels contenidors petita en la fracció cartró no va bé per llençar
Opció de continuar amb contenidors però sense targeta
Què succeeix si es perd la targeta
A quins contenidors es podrà llençar
Es pot tenir més d’una targeta per domicili
Cal tenir en compte en el sistema d’obertura que sigui accessible a tothom (no tothom té
mòbil
NFC)
Es necessita més conscienciació
Incidències en els contenidors

Total: 17 consultes

Altres
14,8 %
5,7 %
17,0 %
2,3 %
2,3 %
4,5 %
2,3 %
5,7 %
2,3 %
1,1 %
3,4 %
1,1 %
2,3 %
3,4 %
1,1 %
1,1 %
8,0 %
3,4 %
3,4 %
1,1 %
1,1 %
1,1 %
1,1 %
2,3 %
2,3 %
1,1 %
1,1 %
1,1 %
1,1 %
1,1 %

13
5
15
2
2
4
2
5
2
1
3
1
2
3
1
1
7
3
3
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1

Els contenidors no es buiden quan toquen i passen molts dies sense recollir. Estan plens i queden bosses fora dels contenidors.
Queixes del servei de neteja (diverses zones)
Incivisme, poda i Voluminosos
Neteja contenidors deficient
Queixes sobre els excrements de gossos
Poda i voluminosos tarden molt a recollir
No vol res que l’identifiqui
Només hi ha 2 sistemes
Ens pujaran les escombraries
Passar a recollir més sovint
Poca confiança en el proper sistema degut a l’experiència actual
No estan empadronats. Es fa tot igual?
Diners del reciclatge. Què en fan. Se’l queda l’Ajuntament
Devolució i retorn d’Europa
Ha de ser un sol sistema? O pot ser mixt?
Orgànica es recull amb fracció rebuig
Augment de preu per la recollida
Deixalleria.
Taxa justa PxG
Que el canvi no sigui rotund ni de cop sinó que es faci a poc a poc
Quants anys ens supediten a la mateixa empresa?
Als ocupes se’ls hi donarà una targeta? Si no on llençaran els residus? – en model contenidor
Incentius pels que reciclen
Procediment de com emplenar l’enquesta (tant telemàtic)
Enquesta només està en català
També es donarà una targeta als turistes?
Els que vinguin a la platja que faran amb les escombraries.
Es canviaran els contenidors previ al canvi?
Terminis
La gent gran no domina la informàtica igual. Perquè han de fer servir això.

Total: 88 consultes

Altres queixes que no tenen a veure amb el contracte
-

Agent cívic per aparcament perquè la gent aparca damunt vorera a Costa Cunit.Autobús només passa 4 cops al dia a Costa Cunit
Les parcel·les buides no tenen dret a la deixalleria
Què passaria si la urbanització posés uns contenidors de reciclatge i es quedessin l’import que els hi donen pel material.
Quants vehicles hi ha al servei. I si amb els que s’ha comprat ara es podrà abastar tot el servei de Cunit.
A càrrec de qui va el software?
Carrer Martí parcel·les amb molta herba i perill d’incendis

4 FASE DE PARTICIPACIÓ
Tal i com s’ha comentat anteriorment, la fase de participació s’ha concentrat en la participació a través d’una enquesta allotjada a la pàgina
http://decidim.cunit.cat
L’enquesta ha consistit en una bateria de 44 preguntes dividides en 3 tipus d’informació:




Informació genèrica, de control del participant tipus.
Informació sobre els hàbits de generació i reciclatge de residus actuals.
Consulta sobre els 2 sistemes de recollida proposats, concloent amb la consulta de lapreferència sobre els models plantejats.

La consulta ha estat oberta des del dia 20 de gener fins el 20 de febrer, període entre el qual hanparticipat 393 persones, 246 de les quals han estat dones, 146
homes i 1 binari.
La distribució de la participació per franja d’edat ha estat la següent:

PARTICIPANTS PER FRANJA D'EDAT

200

94

79

7
de 16 a 24 anys de 25 a 40 anys

13
de 41 a 60

de 61 a 75 anys

> 75 anys

I la distribució dels participants entre els diferents barris s’ha concretat segons el mostrat en el quadre següent, que tal i com es pot observar ha estat molt repartida
entre totes les zones de Cunit.

Costa Cunit, Els Rosers, Els Jardins

96 respostes

Can Toni, Les Sorres Haugh, Valparaíso Platja, Prat de Cunit

76 respostes

La Baronia, Valparaíso Muntanya, Parc Central, Puig Pelós i Can Nicolau

72 respostes

Nucli Antic, Cunit Diagonal, Cunidor

63 respostes

Can Torrents, Cal Cego i El Rectoret

53 respostes

SolCunit, Procunit, Plademar i Can Molas

33 respostes

Majoritàriament s’ha tractat de persones de primera residència, empadronades al municipi (312 enquestes), tot i que també hi ha hagut una participació força elevada
de persones no empadronades i, per tant, considerades de segona residència (20,6 % de les respostes, amb 81 respostes).

6 RESULTATS
Del resultat del buidat del procés, se n’han extret les dades que es resumeixen en el següent apartat.

S’observa que una gran part de la ciutadania declara reciclar els residus a casa, concretament 334 dels participants (85 %), enfront als 51 que esmenten que ho fan
només a vegades (13 %) i les 8 persones (2 %) que declaren no realitzar recollida selectiva al domicili. Pràcticament tothom té clar on dipositar els residus (99,8 %).
Respecte el reciclatge de les fraccions els resultats obtinguts són els següents:
Tal i com es pot observar, gairebé el 100 % dels
enquestats reciclen el vidre i el paper i cartró (93,9 % i
92,9 % respectivament), i una gran majoria també els
envasos (81,9 %).
No obstant, la matèria orgànica és una fracció amb molta
menys participació, reciclant-se només en la meitat dels
enquestats (52,7 %), convertint-se així en la fracció menys
reciclada al municipi.
Finalment la deixalleria té un % d’ús del 70,2 % dels
enquestats, una dada que es considera que no és
representativa del total de la població ja que és un % molt
elevat, una desviació que amb tota probabilitat es deu a
que les persones participants són aquelles que també estan
més implicadesen la correcta gestió dels residus.
Respecte la dificultat de reciclatge de cadascuna de les fraccions, els enquestats afirmen que la fracció més complexa de reciclar és la FORM i la Resta, segons els
percentatges següents:
Vidre

4,8 %

PiC

12 %

Envasos

27,2 %

FORM

39,4 %

Resta

47,8 %

Els principals motius especificats de la dificultat de reciclatge són la falta d’espai a l’habitatge (52,4 %), els contenidors d’algunes fraccions queden molt lluny (23,9 %),
dificultats per saber onva cada residu (14,8%), especialment amb alguns tipus d’envasos o perquè fa mandra reciclar oes considera que no serveix per res (6,4 %).

Un cop analitzats els hàbits de reciclatge dels enquestats es passa a analitzar el resultat de la pròpia consulta, l’objectiu d’aquest procés. En una de les preguntes de
l’enquesta se’ls sol·licitava directament si es preferia model porta a porta o model en contenidors tancats electrònicament. El resultat obtingut és el següent:

En filtrar les respostes segons els barris dels enquestats, s’obté la distribució següent:

Recollida Porta a Porta
Un cop analitzada la preferència dels sistemes proposats i observat que a nivell global de la població aquesta està molt repartida, es passa a
analitzar les preguntes relacionades amb els hàbits d’extracció de les deixalles, ja que són els que caldrà tenir en compte a l’hora de
dimensionar les recollides, en especial del Porta a Porta.
Tal i com es pot observar en els gràfics posteriors, mentre que la freqüència de llençar les escombraries es troba molt equilibrada de 2 a 7 cops
a la setmana, la freqüència per cadascunade les fraccions si que marca tendències clares.
Paper i cartró
50,1 % 1 cop a la setmana
Envasos
67,5 % de 1 a 3 cops a la setmana
Vidre
58,8 % 1 cop a la setmana
Resta
28,5 % 1 cop a la setmana
Form
49,6%* de 1 a 3 cops per setmana
* L’opció més votada ha estat 7 dies a la setmana amb un 21,9 % dels vots.

Respecte la pregunta de la utilització de les bosses compostables, la gran majoria de la població no n’utilitza, tot i que sap on comprar-les (66,2%
saben on comprar-les).

I pel que fa referència a la utilització bossa de plàstic per llençar el cartró, gran part de les persones ja no n’utilitzen (81,7 %), enfront al 11,7 %
que encara en fan servir.

Quan es demana directament per la freqüència de recollida que es creu necessària per cadascuna de les fraccions, les dades obtingudes no
coincideixen amb l’aportació que els enquestats han declarat que actualment estan realitzant als contenidors, el que reforça que hi ha una por
generalitzada a no poder extreure els residus amb la freqüència suficient motiu pel qual es sol·licita més freqüència que la que realment
s’utilitza. L’exemple més clar es la matèria orgànica, on actualment només el 21,9 % la llencen diàriament, mentre que en fer la consulta directa
el 44,3 % creu que caldria recollir-la diàriament.

FORM
Envasos
Resta

Actualment
21,9 %
11,2 %
15,8 %

Sol.licitada
44,3 %
25,2
28,5

Respecte l’horari de recollida, hi ha una preferència clara. El 83,7 % han declarat que la prefereixen nocturna.

Pel que fa a la pregunta de la ubicació de l’àrea d’emergència, de les respostes obtingudes s’observa que gran part dels enquestats no sabia què era
l’àrea d’emergència o no n’havia copsat la seva utilitat, ja que o no contestaven, especificaven que no sabien què era o bé indicaven que en volien una
a cada carrer o a cada àrea de contenidors, el que evidencia que noconeixien l’ús indicat d’aquesta àrea.
Respecte les respostes més concretes, en destaca en primer lloc una a cada barri i/o urbanització (entre els quals s’indica Plaça Andròmeda),
seguit de la deixalleria i a continuació zones com la Renfe i el CAP. També s’especifiquen altres zones com final de les rambles del Prat,
Carretera, Rotonda C. Montblanc costat Castell, Plaça del Jardí, Av. Barcelona i C. Pirineus
Alguns usuàries especifiquen que caldria que n’hi haguessin dues, una pel centre i l’altra pel sector residencial i que haurien d’estar ubicades en
vies principals o espais cèntrics.
Com a ubicació no específica recurrent s’indica a parts iguals que estigui a prop dels habitatges per no haver de desplaçar-se i que es trobi ben
lluny d’habitatges i escoles per evitar temes de pudors i brutícia. Així mateix també es repeteix que siguin accessibles amb cotxe i que vagi bé
per parar/aparcar. Finalment un/a enquestat/da especifica que caldria que fossin amb tancament i restricció d’ús.
A mode de resum a continuació es mostren els comentaris efectuats per les persones enquestades en relació als avantatges i inconvenients
que observen en el PaP.
Inconvenients
Animals a la via pública que llençaran residus a terra: gossos, gats, senglars, ...

Comoditat

Tot estarà més brut perquè la gent ho deixarà perterra o volarà amb el vent

Desaparició de punts d’abocament a la via pública

Dificultat per adaptar-te als horaris i haver d’estar atent a seguir-los
Dificultats per residents de cap de setmana i estius
Augment de costos
Haver de guardar els residus fins el dia que toca. No hi ha suficient espai als
domicilis
Haver de rentar un mateix els cubells. Estaran brutsd’orins de gossos
Dificultat pels vianants a les voreres, que ja són estretes
Paisatge visual no agradables amb tants cubells
Males olors als carrers i davant les cases
Robatori de cubells i vandalisme
Problemàtiques pel vent
Robatoris perquè es sap quan hi ets i quant no
La gent seguirà llençant els residus als punts decontenidors
Soroll vehicles
Complicat per edificis plurifamiliars

Els carrers estan més nets i sense pudors
Augment recollida selectiva

Avantatges

Contenidors tancats electrònicament
En referència al sistema de contenidors tancats electrònicament, a continuació es procedeix a analitzar les preguntes relacionades a aquest.
En la pregunta de control respecte si agradaria la implantació d’aquest sistema, les respostes positives són molt menors que les aportades en la
pregunta de preferència de sistemes, tot i que si es sumen els indecisos s’obté un % pròxim.
Quan es passa a preguntar sobre la pròpia deposició el 73 % dels enquestats indiquen que no els costaria adaptar-se a llençar les
escombraries en un mateix punt de contenidors, el que permet dir que es podria implementar sense problemes un sistema d’àrees acotades
per habitatge. A diferència d’això el 50’6 % dels enquestats especifica que els costaria adaptar-se a haver de llençar els residus als contenidors
segons un calendari concret (restricció d’oberturasegons el dia).

Finalment, un 52,7 % de la població considera que cal canviar el model actual de contenidors per un altre de diferent format.

En resum, els avantatges i inconvenients plantejats d’aquest sistema són els que es presenten ala següent taula.
Els punts favorables més recurrents han estat que la gent reciclaria més i que es podria llençar quan vulguis els residus, mentre que els punts
negatius més recurrents han estat que es deixarien residus fora dels contenidors, encara que també s’han mostrat diverses opinions sobre la
problemàtica del desplaçament, la manca de flexibilitat si només s’obren uns dies i de les averies de l’electrònica dels contenidors i
incidència amb les targetes.
Inconvenients
Gran part de població no és resident i ho deixaran tot
al costat dels contenidors (2)

Avantatges
Pots llençar cada dia els residus

Presentaran problemes i estaran les escombraries pertot
arreu

Millor opció per qui no disposa de lloc a a casa

Un lio sobretot per gent gran o persones que no
tenen tecnologies

Més net i fomenta el reciclatge

Control innacceptable

Si es porta control de la gent que recicla malament és
excel.lent.

Si s’obre només uns dies dificulta la tirada de les
escombraries.

Millora el reciclatge

Pujaran molt els impostos

La identificació de l’habitatge per saber qui recicla i quino

Més espatllats que en funcionament

Permet premiar a qui recicla
No depens del dia de la setmana
No es remenaria a l’interior
Més simple i fàcil de controlar
Higiene i estètica
No suposa un problema amb animals
Es pot bonificar el reciclatge
Hi haurien menys punts de deposició i el vehicle
circularia per menys carrers
Més eficiència ecològica
No haver d’estar pendent dels horaris
Més escombraries al carrer

Taxa i pagament per generació
Respecte la taxa es realitzaren dues preguntes, la disposició a pagar una mica més per millorar el sistema de recollida i la voluntat
d’implementar un pagament per generació.
Tal i com es pot observar gran part de les persones enquestades no està disposada a pagar una mica més de taxa a canvi de millorar el servei
de recollida d’escombraries, però no obstant, una gran majoria (70,5 %) volen una taxa que integri el concepte de pagament per generació,
de manera que les persones que reciclen hagin de pagar menys que les que no ho fan.

Altres
A continuació es mostren els resultats d’algunes altres preguntes efectuades, sobretot referents a la utilització de la deixalleria, al coneixement
dels serveis municipals i la metodologia de comunicació en el canvi de sistema. No es realitza un anàlisis d’aquestes dades donat que per si soles
ja aporten la informació que es pretenia obtenir.
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1.1 XARXES SOCIALS

