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L’alcalde
Antonio Balmón

PARA CUIDAR DE LA CIUDAD 
CONTAMOS CONTIGO

Hace unos años asumimos el reto de transformar la 
ciudad para hacerla más sostenible, más respirable y, en 
definitiva, más respetuosa con el medio ambiente. Para 
ello, pusimos en marcha políticas medioambientales 
y proyectos como Cornellà Natura, para naturalizar la 
ciudad, gestionar de forma adecuada nuestros recursos 
naturales e impulsar proyectos de movilidad sostenible. 
En este marco, la gestión de los residuos urbanos y la 
limpieza de nuestras calles es factor imprescindible que 
nos plantea un desafío colectivo: alcanzar los objetivos 
de reciclaje que marca la UE. En estos momentos 
estamos en un 30,1%, muy por debajo del 60% 
obligatorio para 2030. 
Para poder alcanzar estos objetivos, se ha dado luz 
verde a una nueva contrata de recogida de residuos 
y limpieza viaria que va a suponer un salto cualitativo 
y cuantitativo, con un gasto anual de 11 millones de 
euros. Se trata de un cambio sustancial que nos obligará 
a modificar algunos hábitos y a ser conscientes de que 
nuestra actitud repercutirá directamente en el conjunto 
de la ciudad.  
Estamos instalando alrededor de 1.500 contenedores 
nuevos, inteligentes, más seguros, cómodos y 
accesibles. Tenemos nuevos vehículos de limpieza 
eléctricos, menos contaminantes y más silenciosos. 
Hemos ampliado los servicios, días y horarios de 
limpieza, la recogida de residuos se hará en horario 
diurno, se ha creado un equipo de recogida de 
muebles a domicilio, campañas de limpieza intensiva 
por sectores, más persistencia en parques infantiles, 
pipicanes, mobiliario urbano, etc.  
Pero lo más importante de todo es que el esfuerzo 
debe ser común. De nada servirán los recursos 
económicos, técnicos y humanos si individualmente no 
asumimos nuestra parte de responsabilidad, reciclando 
adecuadamente, respetando los espacios comunes  
y dando ejemplo de civismo.  
Cornellà es nuestra ciudad y debemos cuidarla.

Fa uns anys vam assumir el repte de transformar la ciutat 
per a fer-la més sostenible, més respirable i, en definitiva, 
més respectuosa amb el medi ambient. Per fer-ho, vam 
posar en marxa polítiques mediambientals i projectes 
com Cornellà Natura per a naturalitzar la ciutat, gestionar 
de forma adequada els nostres recursos naturals i 
impulsar projectes de mobilitat sostenible. 
En aquest marc, la gestió dels residus urbans i la neteja 
dels nostres carrers és factor imprescindible que ens 
planteja un desafiament col·lectiu: aconseguir els 
objectius de reciclatge que marca la UE. En aquests 
moments estem en un 30,1%, molt per sota del 60% 
obligatori per al 2030.
Per a poder aconseguir aquests objectius, s’ha donat 
llum verda a una nova contracta de recollida de residus 
i neteja viària que suposa un salt qualitatiu i quantitatiu, 
amb una despesa anual d’11 milions d’euros. Es tracta 
d’un canvi substancial que ens obligarà a modificar 
alguns hàbits i a ser conscients que la nostra actitud 
repercutirà directament en el conjunt de la ciutat. 
Estem instal·lant prop de 1.500 contenidors nous, 
intel·ligents, més segurs, còmodes i accessibles. Tenim 
nous vehicles de neteja elèctrics, menys contaminants 
i més silenciosos. Hem ampliat els serveis, dies i horaris 
de neteja, la recollida de residus es farà en horari diürn, 
s’ha creat un equip de recollida de mobles a domicili, 
campanyes de neteja intensiva per sectors, més 
persistència en parcs infantils, pipicans, mobiliari urbà, 
etc. 
Però el més important de tot és que l’esforç ha de ser 
comú. De res serviran els recursos econòmics, tècnics i 
humans si individualment no assumim la nostra part de 
responsabilitat reciclant adequadament, respectant els 
espais comuns i donant exemple de civisme. 
Cornellà és la nostra ciutat i hem de cuidar-la.
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¿POR QUÉ EL 
NUEVO MODELO?
Para consolidar la estrategia 
municipal iniciada con 3 objetivos:  
·  reducir la generación  
 de residuos 
·  mejorar la calidad de los   
 materiales recogidos 
·  incrementar los porcentajes   
 actuales de recogida selectiva 

Tres objetivos en términos de 
sostenibilidad por un cambio de 
modelo hacia la economía circular.

Actualmente, la recogida 
selectiva en el municipio está 
estancada en torno al 32%, muy 
lejos de la media catalana y 
de los objetivos establecidos 
por la normativa europea.

El nuevo contrato de limpieza 
y recogida de residuos impulsa 
una mejora importante para el 
municipio: nueva maquinaria 
y vehículos más sostenibles, 
aumento de los servicios de 
limpieza y sustitución de los 
1.500 contenedores ubicados 
en diferentes áreas con una 
inversión anual sobre los 
11 millones de euros.

Las mejoras del servicio 
y la colaboración ciudadana 
permitirán de manera 
gradual implementar 
un servicio mejor 
y más adaptado 
a las necesidades 
de cada barrio.

Cumplir los objetivos europeos 
exige el compromiso y la 
corresponsabilidad de todos  
los vecinos y vecinas de Cornellà.  

Incumplirlos supondría 
una sanción de la Unión 
Europea al municipio de 
2,5 millones de euros. 

SOSTENIBLE

INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA

CÓMODO

SERVICIOS

INVERSIÓN

MÁS RECICLAJE 

Más recogida selectiva supone recuperar  
más materiales para usarlos como  
materias primas.

MENOS EMISIONES
Reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero asociadas al tratamiento de 
residuos, es combatir el calentamiento 
global del planeta y la emergencia climática. 

SERVICIO DIURNO 

El horario de recogida de residuos pasará  
de nocturno a diurno (de 7 a 24 h) con el  
objetivo de evitar molestias a la ciudadanía.

365 DÍAS AL AÑO
Se incrementan los servicios  
de limpieza en fin de semana.

  Refuerzo de limpieza  
 viaria por las tardes 

  Servicios de barrido  
 los domingos

  Más limpieza con agua

  Mantenimiento   
 de los pipicanes

CORNELLÀ COMPROMETIDA  
CON LA SOSTENIBILIDAD Y CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

NUEVO SERVICIO  
DE RECOGIDA DE RESIDUOS Y DE LIMPIEZA VIARIA

COMPROMISO
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PERSONASPORCENTAJE 
RECOGIDA SELECTIVA

OBJETIVOS DE RECICLAJE 
UNIÓN EUROPEA

INCREMENTO DE PLANTILLA
Más operarios y operarias para prestar más y mejor 
servicio de limpieza y de recogida de residuos.

Una importante inversión económica que debe 
revertir en impulsar una ciudad más sostenible, 
más límpia... una Cornellà donde sentirnos mejor.  Nuevos contenedores  

 inteligentes

  Flota de vehículos  
 más sostenible

60 %
de reciclatge
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MÉS VEHICLES ELÈCTRICS, 
MENYS CONTAMINANTS 
I MÉS SILENCIOSOS

· Per una ciutat endollada a la sostenibilitat 
· Es dobla el nombre d’escombradores amb aigua

AMPLIACIÓ DE DIES 
I DE SERVEIS  
DE NETEJA VIÀRIA

· El servei de repàs a les tardes augmenta  
 fins a 6 dies a la setmana 
·  Canvi de terres anual de tots els pipicans 
·  S’implanta el servei de neteja de grafits  
 amb pintura addicional a l’existent  
   amb aigua a pressió

En el context de sostenibilitat l’objectiu prioritari del nou 
servei és millorar la neteja i la qualitat de l’espai públic 
del municipi a través de millores que donen resposta  
a les demandes detectades en els darrers anys.  

Per això l’aposta del servei és: 
·  Incrementar el nombre d’equips del servei 
·  Fer més serveis el cap de setmana 
·  Incorporar una flota de vehicles més sostenible

  Dissabtes: més serveis   
 d’escombrada manual  
 amb vehicle auxiliar

  Diumenges i festius:    
 es doblen els equips    
 d’escombrada manual  
 amb vehicle auxiliar

IMPULSEM LA NETEJA 
NOUS VEHICLES I +PERSONES

RECICLA

CORNELLÀ

NETEJA TOTS ELS 
DIES DE LA SETMANA

VEHICLES MENYS 
SOROLLOSOS
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Los nuevos contenedores disponen de un 
sistema de cierre electrónico individualizado. 
Este sistema se introducirá por fases:

1. Para aumentar la calidad 
de la recogida selectiva 
y alcanzar los objetivos 
marcados por la Unión 
Europea.

2. Para saber qué contenedores se usan más,  
gracias a los datos que podrán recogerse
y optimizar así el servicio de recogida.

3. En un futuro, para incentivar las buenas prácticas
y hacer posible una tasa de residuos más justa,
de manera que pague menos quien más recicle.

RECOGIDA DE RESIDUOS CON 
CONTENEDORES INTELIGENTES

¿POR QUÉ  
SE CIERRAN?

FASE 1

MARZO/ABRIL 2022

Se implantarán los nuevos 
contenedores de las 5 fracciones 
en todo el municipio.  
Para poder abrirlos solo  
debe pulsarse el botón.  

FASE 2

VERANO 2022

Para las actividades comerciales 
se activará el cierre electrónico 
con tarjeta. Esta fase permitirá 
evaluar el funcionamiento y los 
resultados del nuevo sistema.

FASE 3

ÚLTIMO TRIMESTRE 2023

Para todas las viviendas del 
municipio se activará el cierre 
electrónico con tarjeta. El cierre 
se realizará por barrios y de 
manera progresiva. Previamente 
se hará una campaña informativa 
y de reparto de tarjetas.

LAS REJAS
Los contenedores tendrán rejas adaptadas  
al tamaño de los residuos correspondientes.  
 
Así evitaremos los impropios, es decir, aquellos residuos  
que se depositan incorrectamente en un contenedor  
y perjudican el posterior proceso de reciclaje.

USO DE LAS TARJETAS
En las próximas fases los contenedores  
se abrirán mediante el botón y una tarjeta  
vinculada al domicilio, que el Ayuntamiento 
entregará de manera gratuita.

¿CÓMO  
FUNCIONA?

Pulsa el botón y espera  
que se active la luz verde

Acciona el pedal para abrir 
la tapa del contenedor.

Introduce los residuos  
a través de la reja.

CON BOTÓN  
DE APERTURA 

1

2

3
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Per garantir un reciclatge de més materials  
i de bona qualitat, cal que els residus estiguin  
ben separats ja des dels habitatges i els establiments.

RECICLAR COMENÇA A CASA

·  Pensa que fer-ho bé és molt important
·  Separa correctament els residus
·  Procura organitzar un espai perquè  
 et sigui més fàcil mantenir-los separats
·  Diposita cada residu en el seu contenidor 
·  Si tens dubtes, consulta www.residuonvas.cat

OBJECTIU:  
RECICLA+

REBUIG

Sempre en bossa tancada, 
preferentment bossa compostable!

Sempre en bossa 
tancada!

Què hi podem 
llençar?

Els cartrons s’han 
de plegar i doblegar!

Dipositeu-los aixafats!

Les ampolles 
sense taps!!

Bolquers i 
compreses

Plats, 
tasses i 
ceràmica

Burilles i 
cendra de 
cigarretes

Excrements
d’animals

ORGÀNICA
Què hi podem 
llençar?

Què no hi 
podem llençar?

Restes 
de menjar

Marro 
de cafè 
i restes 
d’infusions

Taps 
de suro 

Pals de 
gelat i 
escuradents

Bolquers i 
compreses

Menjar 
dins 
l’envàs 

Càpsules 
de cafè

Paper de 
cuina brut

Restes 
vegetals 

Excrements
d’animals

Pols d’escombrar 
i bosses d’aspiradora

Pols 
d’escombrar 
i bosses 
d’aspiradora

Què no hi 
podem llençar?

Pintures Roba
i calçat

Bombetes
i fluorescents

PilesRaspalls 
de dents

ENVASOS
Què hi podem 
llençar?

Què no hi 
podem llençar?

Brics de 
beguda

Envasos, 
pots i 
bosses  
de plàstic

Paper 
d’alumini 
i plàstic 
film

Taps 
d’ampolles
i de pots 
de vidre

Cables i
material
electrònic

Aerosols
buits

Llaunes Safates de 
porexpan 

Joguines Envasos de  
productes  
perillosos

AL

PAPER i CARTRÓ

VIDRE

Què hi podem 
llençar?

Què hi podem 
llençar?

Què no hi 
podem llençar?

Què no hi 
podem llençar?

Diaris i 
revistes

Ampolles

Caixes i 
envasos 
de cartró

Pots i 
envasos 
de vidre

Bosses i 
envasos 
de paper

Fotografies

Taps 
d’ampolles
i de pots 
de vidre

Plats i 
ceràmica

Gots i 
tasses

Sobres  
i papers

Paper 
de regal i 
d’embalatge

Brics de 
beguda

Miralls i 
vidre pla

Paper de 
cuina brut

Taps 
de suro 

Bombetes
i fluorescents
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OBJETIVO
Ofrecer un servicio mucho más cómodo.y fácil 
En septiembre de 2021 entró en vigor el nuevo 
sistema de recogida puerta a puerta de voluminosos 
y, por lo tanto, ya no debes dejarlos en los espacios 
habilitados al lado de algunas áreas de contenedores 
de la ciudad.

¿CÓMO FUNCIONA?
1. Llama al 93 634 55 55 o solicita la recogida a través  
de la página web https://ajuntament.cornella.cat/mobles
 
2. La noche anterior a la recogida, deja el voluminoso  
en el vestíbulo del edificio (o al lado  
de la puerta si es una vivienda unifamiliar).

3. En la fecha establecida, 
los servicios municipales 
lo pasarán a recoger.

4. Una vez recogidos 
los objetos se llevan 
a la planta de tratamiento.

RECOGIDA  
DE MUEBLES  
VIEJOS Y  
VOLUMINOSOS 

¡SÍ!
PASAMOS 
A RECOGER
TUS 
MUEBLES

NO
AL LADO DE  LOS 

CONTENEDORES

¿QUÉ RECOGE  
EL SERVICIO?
· Todo tipo de muebles 
· Electrodomésticos y otros    
  aparatos electrónicos 
· Colchones 
· Otros objetos grandes: juguetes   
  y material de bebé, utensilios  
  y menaje del hogar, etc. 

¿QUÉ NO RECOGE?
·  Restos de obras, escombros y jardinería 
·  Productos específicos (pinturas, fluorescentes,  
 pilas, disolventes...) 
·  Electrodomésticos cambiados por   
 unos de nuevos (el comercio se encarga  
 de recoger los viejos cuando entrega  
 uno de nuevo), menaje del hogar, etc. 

¡Recuerda! Abandonar los voluminosos en la vía pública o en espacios 

abiertos sin identificar està sancionado con una multa de hasta 200 €.

RECOGIDA DE MUEBLES

NUEVO SERVICIO

INFORMACIÓN

L’Ajuntament de Cornellà posa en marxa una campanya de neteja 
intensiva a tots els barris per reforçar el servei actual i contribuir a la 
millora de l’espai públic. Es tracta d’un conjunt d’actuacions que es 
portaran a terme per sectors en què s’ha dividit la ciutat, un de diferent 
cada setmana, de dilluns a divendres.

MÉS NETEJA 
Neteja en profunditat amb aigua a pressió de contenidors, taques al paviment  
i reixes/embornals (clavegueram). Aigualeig dels carrers. Revisió dels  
pipicans i canvi de sorra.

JARDINERIA I PINTURA 
Eliminació de males herbes del paviment i posada a punt 

d’escocells, parterres i zones enjardinades. Reparació i pintura de 
bancs, jardineres, etc. Revisió de passos de vianants.

ELEMENTS URBANS 
Retirada de papers enganxats a fanals i senyalització. 

Esborrat de grafitis dels quadres elèctrics, façanes,  
mobiliari urbà, etc. Substitució i/o reparació de papereres. 

JOCS INFANTILS 
Comprovació del bon estat dels parcs i zones infantils, 
reparació de jocs, reposició de sorra i eliminació de grafitis.

L’Ajuntament de Cornellà posa en marxa una campanya de neteja 
intensiva a tots els barris per reforçar el servei actual i contribuir a la 
millora de l’espai públic. Es tracta d’un conjunt d’actuacions que es 
portaran a terme per sectors en què s’ha dividit la ciutat, un de diferent 
cada setmana, de dilluns a divendres.

MÉS NETEJA 
Neteja en profunditat amb aigua a pressió de contenidors, taques al paviment  
i reixes/embornals (clavegueram). Aigualeig dels carrers. Revisió dels  
pipicans i canvi de sorra.

JARDINERIA I PINTURA 
Eliminació de males herbes del paviment i posada a punt 

d’escocells, parterres i zones enjardinades. Reparació i pintura de 
bancs, jardineres, etc. Revisió de passos de vianants.

ELEMENTS URBANS 
Retirada de papers enganxats a fanals i senyalització. 

Esborrat de grafitis dels quadres elèctrics, façanes,  
mobiliari urbà, etc. Substitució i/o reparació de papereres. 

JOCS INFANTILS 
Comprovació del bon estat dels parcs i zones infantils, 
reparació de jocs, reposició de sorra i eliminació de grafitis.

L’Ajuntament de Cornellà posa en marxa una campanya de neteja 
intensiva a tots els barris per reforçar el servei actual i contribuir a la 
millora de l’espai públic. Es tracta d’un conjunt d’actuacions que es 
portaran a terme per sectors en què s’ha dividit la ciutat, un de diferent 
cada setmana, de dilluns a divendres.

MÉS NETEJA 
Neteja en profunditat amb aigua a pressió de contenidors, taques al paviment  
i reixes/embornals (clavegueram). Aigualeig dels carrers. Revisió dels  
pipicans i canvi de sorra.

JARDINERIA I PINTURA 
Eliminació de males herbes del paviment i posada a punt 

d’escocells, parterres i zones enjardinades. Reparació i pintura de 
bancs, jardineres, etc. Revisió de passos de vianants.

ELEMENTS URBANS 
Retirada de papers enganxats a fanals i senyalització. 

Esborrat de grafitis dels quadres elèctrics, façanes,  
mobiliari urbà, etc. Substitució i/o reparació de papereres. 

JOCS INFANTILS 
Comprovació del bon estat dels parcs i zones infantils, 
reparació de jocs, reposició de sorra i eliminació de grafitis.

L’Ajuntament de Cornellà posa en marxa una campanya de neteja 
intensiva a tots els barris per reforçar el servei actual i contribuir a la 
millora de l’espai públic. Es tracta d’un conjunt d’actuacions que es 
portaran a terme per sectors en què s’ha dividit la ciutat, un de diferent 
cada setmana, de dilluns a divendres.

MÉS NETEJA 
Neteja en profunditat amb aigua a pressió de contenidors, taques al paviment  
i reixes/embornals (clavegueram). Aigualeig dels carrers. Revisió dels  
pipicans i canvi de sorra.

JARDINERIA I PINTURA 
Eliminació de males herbes del paviment i posada a punt 

d’escocells, parterres i zones enjardinades. Reparació i pintura de 
bancs, jardineres, etc. Revisió de passos de vianants.

ELEMENTS URBANS 
Retirada de papers enganxats a fanals i senyalització. 

Esborrat de grafitis dels quadres elèctrics, façanes,  
mobiliari urbà, etc. Substitució i/o reparació de papereres. 

JOCS INFANTILS 
Comprovació del bon estat dels parcs i zones infantils, 
reparació de jocs, reposició de sorra i eliminació de grafitis.

L’Ajuntament de Cornellà posa en marxa una campanya de neteja 
intensiva a tots els barris per reforçar el servei actual i contribuir a la 
millora de l’espai públic. Es tracta d’un conjunt d’actuacions que es 
portaran a terme per sectors en què s’ha dividit la ciutat, un de diferent 
cada setmana, de dilluns a divendres.

MÉS NETEJA 
Neteja en profunditat amb aigua a pressió de contenidors, taques al paviment  
i reixes/embornals (clavegueram). Aigualeig dels carrers. Revisió dels  
pipicans i canvi de sorra.

JARDINERIA I PINTURA 
Eliminació de males herbes del paviment i posada a punt 

d’escocells, parterres i zones enjardinades. Reparació i pintura de 
bancs, jardineres, etc. Revisió de passos de vianants.

ELEMENTS URBANS 
Retirada de papers enganxats a fanals i senyalització. 

Esborrat de grafitis dels quadres elèctrics, façanes,  
mobiliari urbà, etc. Substitució i/o reparació de papereres. 

JOCS INFANTILS 
Comprovació del bon estat dels parcs i zones infantils, 
reparació de jocs, reposició de sorra i eliminació de grafitis.
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LA RE-PARADA CENTRE
 Carrers Menéndez Pelayo 

/  Mossèn Jacint Verdaguer 
 De dilluns a divendres: de 10.30 a 13 h 

Dimarts i dijous: de 17 a 19.30 h

LA RE-PARADA LA GAVARRA
 Carrer Catalans, 70 

 De dilluns a divendres: de 10.30 a 13 h 
Dilluns, dimecres i divendres: 
de 17 a 19.30 h

DEIXALLERIES

A la deixalleria es recullen per separat els elements que 
ja no són útils a casa, que es poden reciclar i que no es 
poden abocar als contenidors de carrer, com les càpsules 
monodosi de cafè, les piles, les radiografies, l’oli de fregir 
usat o els aparells elèctrics o electrònics, etc.

Aquests són uns serveis gratuïts per als 
particulars. A més dels beneficis 
mediambientals, portar residus a les deixalleries 
té una bonificació de fins al 14 % en la taxa 
metropolitana de tractament de residus.

ESPAI RE-UTILITZA
Aquest espai, ubicat a la deixalleria fixa, 
té l’objectiu de reutilitzar objectes en bon 
estat de conservació i funcionament per tal 
d’allargar-los la vida. Els objectes es destinen 
prioritàriament a cobrir necessitats bàsiques 
de persones en situació de vulnerabilitat 
social, però també els pot sol·licitar qualsevol 
persona que vulgui donar-los utilitat.

LES RE-PARADES
Són antics quioscos transformats en 
espais amb serveis per reduir i gestionar 
correctament els residus:
· Assessorament per a 
 l’autoreparació d’objectes
· Recollida de residus especials
· Recollida d’aparells per a l’espai Re-utilitza
· Informació i sensibilització ambiental

Av. de la Fam
aProgrés

DEIXALLERIA MUNICIPAL
 Carrer Progrés, 18-20

Dilluns

Dimarts

Dimecres 

Dijous

Divendres

De 16.30 a 19.30 h

• Plaça del Pilar
• Jardins de la Pau

• Plaça de la Sardana / 
Passeig Ferrocarrils 
Catalans

• Plaça Gandesa 

• Plaça Pallars 

• Mercat Marsans / 
Mn. Jaume Soler

DEIXALLERIA MÒBIL 
UBICACIONS I HORARIS 

De 9.30 a 13 h

• Av. Línia Elèctrica 
/ Mn. Andreu

• Plaça Catalunya  
/ Miranda 

• Mercat de  
Sant Ildefons

• Tirso de Molina 
/ Sant Ferran

• Plaça de l’Església

*Els dies festius no hi ha servei de Deixalleria mòbil

 De dilluns a divendres:  
de 9 a 14 i de 16 a 19.30 h. 

 Dissabtes i diumenges: de 10 a 14 h
 Festius: tancada

CAMPAÑA  
INFORMATIVA
El nuevo servicio prevé una 
campaña informativa a partir 
del 28 de marzo, coincidiendo 
con el inicio de la colocación  
de los nuevos contenedores.

Durante la campaña, un equipo de informadores 
e informadoras ambientales recorrerán el 
municipio con el fin de explicar el funcionamiento 
de los nuevos contenedores, resolver dudas e 
incentivar una mejor separación de residuos para 
alcanzar los objetivos europeos de reciclaje.

La campaña también servirá para recoger las 
opiniones y aportaciones de la ciudadanía 
en relación al nuevo servicio con el fin de 
mejorar la implantación del nuevo sistema. 

RECICLA

CORNELLÀ

Av. de la Fam
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Butlletí d’informació de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat

www.cornella.cat

RECICLA

CORNELLÀ

 SOSTENIBLE

 SERVEIS

 PERSONES

 INNOVACIÓ 
TECNOLÒGICA

NOU SERVEI
DE RECOLLIDA 
DE RESIDUS 
I NETEJA VIÀRIA


