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 Univers: 28.114 llars a Rubí (Font: IDESCAT) . 

 
 Mostra: realització de 516 enquestes presencials a les llars. 

 
 Distribució de la mostra i selecció dels individus: Polietàpica aleatòria, estratificada 
segons barri de residència. La distribució de la mostra s’ha realitzat utilitzant dues 
metodologies: 

A. Metodologia CATI: per les urbanitzacions del districte 1 i 2 amb un total de 200 
enquestes, repartides proporcionalment al nombre d’habitants de cadascun dels barris. 

B. Metodologia CAPI: nucli urbà repartides proporcionalment segons el nombre d’habitants 
de cadascun dels barris per a un total de 316 enquestes. 

 
 Error mostral: ±4,31% pel conjunt de la mostra, per un nivell de confiança del 95,5% (2 
sigmes) i sota el supòsit de màxima indeterminació (on P=Q=50%). 

 
 Durada de l’entrevista: de 15 a 20 minuts. 
  
 Supervisió, gravació, depuració i validació de la base de dades: Retailtalent.  

 
 Tabulació de resultats: Retailtalent.  

 
 Informe de resultats: Retailtalent.  

Fitxa tècnica 
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Distribució de la mostra per districte i barri 

Dades sociodemogràfiques 

  Districte 

Barri 1 2 3 4 5 6 Total 

Can Fatjo 20 0 0 0 0 0 20 

Sant Jordi Park 9 0 0 0 0 0 9 

Can Serrafossà 25 0 0 0 0 0 25 

Can Ximelis 8 0 0 0 0 0 8 

Els Avets 28 0 0 0 0 0 28 

Castellnou - Can Mir 0 64 0 0 0 0 64 

Can Solà 0 17 0 0 0 0 17 

Can Barceló 0 23 0 0 0 0 23 

Sant Muç 0 35 0 0 0 0 35 

Ca n'Alzamora 0 0 16 0 0 0 16 

Can Vallhonrat 0 0 3 0 0 0 3 

Les Torres 0 0 21 0 0 0 21 

Vint-i-cinc de Setembre 0 0 9 0 0 0 9 

Centre 0 0 0 53 0 0 53 

Plana del Castell 0 0 0 3 0 0 3 

Ca n'Oriol 0 0 0 0 36 0 36 

El Pinar 0 0 0 0 3 0 3 

Can Rosés 0 0 0 0 5 0 5 

Zona Nord 0 0 0 0 58 0 58 

Progrés - Rubí 2000 0 0 0 0 0 27 27 

Sector Z 0 0 0 0 0 7 7 

Mercat 0 0 0 0 0 29 29 

Plana Can Bertran 0 0 0 0 0 17 17 

Total 90 139 49 56 102 80 516 
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Tipus d’habitatge 

Dades sociodemogràfiques 

45,0% 

24,8% 

28,7% 

1,6% 

Pis Habitatge unifamiliar 
adossada o 
aparellada 

Habitatge unifamiliar 
aïllat o xalet 

Altres 

El 45,0% de les llars 
enquestades són un pis, el 
28,7% un habitatge 
unifamiliar aïllat o xalet i el 
248% un habitatge 
unifamiliar adossada o 
aparellada. 
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Composició de la llar 

Dades sociodemogràfiques 

11,6% 

0,2% 

2,3% 

0,4% 

2,1% 

4,5% 

1,9% 

3,3% 

3,1% 

0,6% 

13,6% 

18,8% 

15,1% 

2,7% 

16,3% 

3,1% 

0,4% 

Persona que viu sola 

Parelles joves (fins 34 anys) 

Pis compartit o altres unitats 

Persona fins a 34 anys amb fills 

Persona de 35 a 64 anys amb fills petits 

Persona de 35 a 64 anys amb fills grans 

Altres casos (pex. conviuen amb persones grans o dependents) 

Parella jove sense fills 

Parella jove amb fills 

Altres casos (pex.conviuen amb persones grans o dependents) 

Parella de mitjana edat sense fills 

Parella de mitjana edat amb fills petits 

Parella de mitjana edat amb fills grans 

Altres casos (pex.conviuen amb persones grans o dependents) 

Parelles grans sense fills (de 65 en endavant) 

Parelles grans amb fills 

No respon 
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Número de persones que viuen a la llar 

Dades sociodemogràfiques 

11,6% 

40,3% 

20,3% 21,1% 

4,8% 

1,6% 
0,2% 

1 2 3 4 5 6 7 

Mitjana  
2,73 punts 
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Lloc de naixement de la persona principal 

Dades sociodemogràfiques 

0,2% 

1,0% 

5,0% 

8,7% 

34,0% 

28,7% 

22,3% 

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 

Resta d'Europa 

Païssos de la UE 

Resta de Catalunya 

Altres zones 

Resta d'Espanya 

Província de BCN 

Rubí 
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Lloc de naixement de la segona persona principal 

Dades sociodemogràfiques 

78,7% 

0,6% 

9,1% 

11,6% 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 

Espanya 

Resta d'Europa 

Altres païssos 

No hi ha 2a persona 
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Nivell d’estudis acabats persona principal 

Dades sociodemogràfiques 

1,9% 

22,9% 

27,1% 

20,2% 

7,0% 

19,0% 

1,2% 0,8% 

Sense Estudis Estudis 
Primaris 

Batxiller 
elemental 

Batxiller 
superior  

Univ. Mig Univ. Superior Postgraduats No ho sap 
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Situació professional persona principal 

Dades sociodemogràfiques 

0,2% 

0,4% 

0,4% 

0,2% 

4,7% 

27,7% 

0,8% 

4,7% 

5,8% 

4,7% 

16,5% 

17,1% 

3,1% 

8,1% 

5,8% 

No respon 

No ho sap 

Altres 

Estudiant 

Aturat 

Jubilat / Pensionista 

Tasques de la llar 

Feines tècniques 

Feines administratives 

Empleat tasques de comandament i direcció 

Empleat /industrial (Fàbrica) 

Empleat /da Serveis / Comerç 

Funcionari /a  Empleat Públic 

Empresari Autònom / Industrial 

Professional Liberal 
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Ingressos totals nets de la llar 

Dades sociodemogràfiques 

5,8% 

14,3% 

0,2% 

1,2% 

1,7% 

1,0% 

7,2% 

14,7% 

26,4% 

27,5% 

No respon 

No ho sap 

Entre 70.001 i 80.000 € 

Entre 60.001 i 70.000 € 

Entre 50.001 i 60.000 € 

Entre 40.001 i 50.000 € 

Entre 30.001 i 40.000 € 

Entre 20.001 i 30.000 € 

Entre 15.001 i 20.000 € 

Menys de 15.000 € 
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Anys que fa que viu a Rubí persona principal 

Dades sociodemogràfiques 

3,1% 3,1% 2,9% 

8,5% 9,5% 

72,9% 

Menys de 2 anys Entre 2 i 4 anys Entre 4 i 8 anys Entre 8 i 15 anys Entre 15 i 20 anys Més de 20 anys 



  

 

P7. Qui realitza les tasques domèstiques de forma habitual a casa seva? 
A. Recollir plats i llençar les restes  

13 

Tasques domèstiques i recollida de residus a la llar 

12,0% 

8,3% 

36,2% 

0,4% 0,6% 0,4% 

41,7% 

0,4% 

Viu sol/a Membre 
de la 

parella 
(Masculí) 

Membre 
de la 

parella 
(Femení) 

Fills/es 
grans 

Fills/es 
petits 

Altres 
familiars 

Entre tots No respon 

El 41,7% dels residents a 
Rubí enquestats recullen els 
plats i llencen les restes 
entre tots els membres de la 
família. 



  

 

P7. Qui realitza les tasques domèstiques de forma habitual a casa seva? 
B. Fer el menjar 

14 

Tasques domèstiques i recollida de residus a la llar 

12,0% 

7,0% 

57,8% 

0,4% 0,6% 

21,9% 

0,4% 

Viu sol/a Membre de 
la parella 
(Masculí) 

Membre de 
la parella 
(Femení) 

Fills/es 
grans 

Altres 
familiars 

Entre tots No respon 

Més de la meitat de les llars 
enquestades afirmen que el 
menjar el realitza el membre 
de la parella femenina 
(57,8%). 



  

 

P7. Qui realitza les tasques domèstiques de forma habitual a casa seva? 
C. Llençar brossar als contenidors 

15 

Tasques domèstiques i recollida de residus a la llar 

12,0% 

25,6% 

12,0% 

2,7% 
1,0% 0,2% 0,6% 

45,3% 

0,6% 

Viu sol/a Membre 
de la 

parella 
(Masculí) 

Membre 
de la 

parella 
(Femení) 

Fills/es 
grans 

Fills/es 
petits 

Àvia Altres 
familiars 

Entre 
tots 

NS/NC 

En el 45,3% de les llars 
enquestades llencen la 
brossa als contenidors entre 
tots. 



  

 

P8. Fa recollida selectiva a la seva llar? 

16 

Tasques domèstiques i recollida de residus a la llar 

Les llars enquestades 
afirmen quasi 
majoritàriament que fan 
recollida selectiva a la seva 
llar. 

92,1% 

7,8% 
0,1% 

Sí 

No 

NS/NC 



  

 

P9. Pot dir-me de quin color és contenidor de Matèria orgànica?  

17 

Tasques domèstiques i recollida de residus a la llar 

86,0% 

1,7% 0,6% 0,6% 2,3% 

8,5% 

0,2% 

Marró Verd Groc Blau Altres No ho sap No respon 

El 86,0% cita correctament 
el color del contenidor 
destinat a la recollida de la 
matèria orgànica. 



  

 

P9. Pot dir-me de quin color és contenidor de Matèria orgànica?  

18 

Tasques domèstiques i recollida de residus a la llar 

El 13,3% de les llars enquestades que fan recollida selectiva no saben quin és el color del 
contenidor de matèria orgànica. 

    Color del contenidor de matèria orgànica 

Marró Verd Groc Blau Altres No ho sap No respon Total 

Fa 
recollida 
selectiva 

Sí 86,7% 1,9% 0,6% 0,6% 2,3% 7,8% 100,0% 

No 80,0% 17,5% 2,5% 100,0% 

No ho sap 100,0 100,0% 

Total 86,0% 1,7% 0,6% 0,6% 2,3% 8,5% 0,2% 100,0% 



  

 

P10A. Em podria dir on es porta la matèria orgànica que es recull a Rubí? 

19 

Tasques domèstiques i recollida de residus a la llar 

29,3% 

4,1% 
6,6% 

1,2% 1,2% 

57,8% 

Planta 
Compostatge 

Abocador Deixalleria Planta Triatge Altres No ho sap 

Més de la meitat de les llars 
no saben on es porta la 
matèria orgànica que es 
recull a Rubí. 



  

 

P10B. Sap que se’n fa de la matèria orgànica que es recull selectivament, quin ús té? (MULTIRESPOSTA) 

20 

Tasques domèstiques i recollida de residus a la llar 

58,7% 

7,0% 
4,3% 4,1% 3,7% 

0,2% 

37,4% 

Compost 
per adob, 
plantes, 
conreus, 
jardineria 

Es crema 
per a fer 
energia 

Se’n fa 
material de 

plàstic 

Se’n fa 
paper 

Altres De 
l’orgànica 
no se’n fa 

res 

No ho sap 

El 58,7% de les llars 
entrevistades creuen que la 
matèria orgànica que es 
recull selectivament, serveix 
per a compost per adob, 
plantes, conreus i jardineria. 
 
El 37,4% no sap que se’n fa. 
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Tasques domèstiques i recollida de residus a la llar 

Aquelles llars on fan recollida selectiva, tenen una major coneixement del que se’n fa de la 
matèria orgànica que es recull selectivament. 

    Ús matèria orgànica recollida 

Compost per 
adob, 

plantes, 
conreus, 
jardineria 

Es crema 
per a fer 
energia 

Se’n fa 
material de 

plàstic 

Se’n fa 
paper 

Altres 
De l’orgànica 

no se’n fa 
res 

No ho sap 

Fa recollida 
selectiva 

Sí 60,0% 7,4% 4,4% 4,2% 3,4% 0,0% 36,0% 

No 45,0% 2,5% 2,5% 2,5% 5,0% 2,5% 55,0% 

No ho sap 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

P10B. Sap que se’n fa de la matèria orgànica que es recull selectivament, quin ús té? (MULTIRESPOSTA) 



  

 

P11. Pot dir-me on llençar els següents materials? 

Ampolla de vidre 

22 

Tasques domèstiques i recollida de residus a la llar 

El 90,3% sap on llençar 
correctament les ampolles. 

90,3% 

3,9% 3,1% 1,4% 0,6% 0,4% 0,4% 

Cntenidor 
de Vidre 
(Verd) 

Contenidor 
d´envasos 

(Groc) 

NS Contenidor 
de paper 
(Blau) 

Contenidor 
de Resta 

(Gris) 

Deixalleria 
Fixa 

Altres 



  

 

P11. Pot dir-me on llençar els següents materials? 

Diari 

23 

Tasques domèstiques i recollida de residus a la llar 

El 88,4% sap on llença 
correctament el diari. 

88,4% 

4,1% 
1,7% 1,7% 1,6% 1,2% 1,2% 0,2% 

Contenidor 
de paper 
(Blau) 

NS Contenidor 
d´orgànica 

(Marró) 

Contenidor 
d´envasos 

(Groc) 

Contenidor 
de Resta 

(Gris) 

Cntenidor 
de Vidre 
(Verd) 

Altres Deixalleria 
Fixa 



  

 

P11. Pot dir-me on llençar els següents materials? 

Capsa de cartró 

24 

Tasques domèstiques i recollida de residus a la llar 

El 91,7% sap on llençar 
correctament les capses de 
cartró. 

91,7% 

2,9% 1,7% 1,0% 1,0% 0,8% 0,8% 0,2% 

Contenidor 
de paper 
(Blau) 

NS Contenidor 
d´envasos 

(Groc) 

Cntenidor 
de Vidre 
(Verd) 

Contenidor 
d´orgànica 

(Marró) 

Contenidor 
de Resta 

(Gris) 

Altres Deixalleria 
Fixa 



  

 

P11. Pot dir-me on llençar els següents materials? 

Restes de menjar 

25 

Tasques domèstiques i recollida de residus a la llar 

El 80,6% sap on llençar les 
restes de menjar. 

80,6% 

15,1% 

1,9% 1,4% 0,4% 0,2% 0,2% 0,2% 

Contenidor 
d´orgànica 

(Marró) 

Contenidor 
de Resta 

(Gris) 

Altres NS NC Cntenidor 
de Vidre 
(Verd) 

Contenidor 
de paper 
(Blau) 

Contenidor 
d´envasos 

(Groc) 



  

 

P11. Pot dir-me on llençar els següents materials? 

Restes de plantes 

26 

Tasques domèstiques i recollida de residus a la llar 

46,9% 

31,2% 

10,1% 
7,6% 

1,7% 1,0% 0,8% 0,4% 0,2% 0,2% 

Contenidor 

d´orgànica 

(Marró) 

NS Contenidor 

de Resta 

(Gris) 

Altres NC Deixalleria 

Fixa 

Telèfon 

Verd 

900130130 
passan a 

recollir-ho 

Deixalleria 

mòbil 

Contenidor 

de paper 

(Blau) 

Contenidor 

d´envasos 

(Groc) 

Només el 46,9% sap on llençar 
correctament les restes de 
plantes. El 31,2% no ho sap. 



  

 

P11. Pot dir-me on llençar els següents materials? 

Llauna 

27 

Tasques domèstiques i recollida de residus a la llar 

68,0% 

16,5% 

9,7% 

2,3% 1,2% 1,2% 0,6% 0,4% 0,2% 

Contenidor 
d´envasos 

(Groc) 

Contenidor 
de Resta 

(Gris) 

NS Altres Cntenidor 
de Vidre 
(Verd) 

Contenidor 
d´orgànica 

(Marró) 

Deixalleria 
Fixa 

Contenidor 
de paper 
(Blau) 

Deixalleria 
mòbil 

El 68,0% sap on llençar 
correctament les llaunes. 



  

 

P11. Pot dir-me on llençar els següents materials? 

Brick de llet 

28 

Tasques domèstiques i recollida de residus a la llar 

73,8% 

14,7% 

5,4% 3,9% 
1,6% 0,4% 0,2% 

Contenidor 
d´envasos 

(Groc) 

Contenidor de 
paper (Blau) 

NS Contenidor de 
Resta (Gris) 

Altres Contenidor 
d´orgànica 

(Marró) 

Cntenidor de 
Vidre (Verd) 

El 73,8% sap on llençar 
correctament els bricks de llet. 



  

 

P11. Pot dir-me on llençar els següents materials? 

Envàs de plàstic 

29 

Tasques domèstiques i recollida de residus a la llar 

88,6% 

4,3% 3,7% 
1,4% 1,0% 0,8% 0,4% 

Contenidor 
d´envasos 

(Groc) 

NS Contenidor de 
Resta (Gris) 

Altres Cntenidor de 
Vidre (Verd) 

Contenidor de 
paper (Blau) 

Contenidor 
d´orgànica 

(Marró) 

El 88,6% sap on llençar 
correctament els envasos de 
plàstic. 



  

 

P11. Pot dir-me on llençar els següents materials? 

Burilles de tabac 

30 

Tasques domèstiques i recollida de residus a la llar 

56,2% 

25,2% 

8,3% 7,2% 

2,5% 
0,6% 

NS Contenidor de 
Resta (Gris) 

NC Contenidor 
d´orgànica 

(Marró) 

Altres Contenidor 
d´envasos 

(Groc) 

Més de la meitat de les llars 
enquestades desconeixen on 
s’han de llençar les burilles de 
tabac (56,2%). 



  

 

P11. Pot dir-me on llençar els següents materials? 

Bolquers, compreses 

31 

Tasques domèstiques i recollida de residus a la llar 

49,8% 

36,8% 

6,4% 
3,5% 

1,4% 1,4% 0,6% 0,2% 

Contenidor 
de Resta 

(Gris) 

NS NC Contenidor 
d´orgànica 

(Marró) 

Contenidor 
de paper 
(Blau) 

Altres Contenidor 
d´envasos 

(Groc) 

Cntenidor 
de Vidre 
(Verd) 

Quasi la meitat de les llars 
enquestades coneixen on s’han 
de llençar els bolquers i les 
compreses (49,8%) 



  

 

P11. Pot dir-me on llençar els següents materials? 

Pols d’escombrar 

32 

Tasques domèstiques i recollida de residus a la llar 

67,1% 

17,8% 

12,2% 

1,6% 0,6% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 

Contenidor 
de Resta 

(Gris) 

Contenidor 
d´orgànica 

(Marró) 

NS Altres Cntenidor 
de Vidre 
(Verd) 

Contenidor 
de paper 
(Blau) 

Deixalleria 
Fixa 

Deixalleria 
del Mercat 

NC 

El 67,1% sap on llençar 
correctament la pols 
d’escombrar. 



  

 

P11. Pot dir-me on llençar els següents materials? 

Piles de ràdio 

33 

Tasques domèstiques i recollida de residus a la llar 

73,6% 

7,2% 6,0% 5,4% 3,9% 
1,9% 1,0% 0,4% 0,4% 0,2% 

Contenidor 

de piles 

NS Deixalleria 

Fixa 

Deixalleria 

mòbil 

Altres Contenidor 

medicaments 

Farmàcia 
(SIGRE) 

Contenidor 

de Resta 

(Gris) 

Contenidor 

d´orgànica 

(Marró) 

Deixalleria 

del Mercat 

NC 

El 73,6% sap on llençar 
correctament les piles de ràdio. 



  

 

P11. Pot dir-me on llençar els següents materials? 

Mobles vells 

34 

Tasques domèstiques i recollida de residus a la llar 

50,2% 

19,0% 

14,1% 
10,9% 

4,5% 
1,2% 0,2% 

Telèfon Verd 

900130130 passan 

a recollir-ho 

NS Deixalleria Fixa Altres Deixalleria mòbil NC Contenidor 

medicaments 

Farmàcia (SIGRE) 

El 50,2% sap que han de 
trucar al telèfon verd per a la 
recollida de mobles vells. 



  

 

P11. Pot dir-me on llençar els següents materials? 

Medicament caducat 

35 

Tasques domèstiques i recollida de residus a la llar 

81,0% 

10,9% 

2,9% 2,3% 1,0% 1,0% 0,6% 0,4% 

Contenidor 

medicaments 

Farmàcia 
(SIGRE) 

NS Contenidor de 

Resta (Gris) 

Altres Deixalleria mòbil NC Deixalleria Fixa Telèfon Verd 

900130130 

passan a 
recollir-ho 

El 81,0% sap que els 
medicaments es llencen als 
contenidors de les farmacies. 



  

 

P11. Pot dir-me on llençar els següents materials? 

Aparell de TV espatllat 

36 

Tasques domèstiques i recollida de residus a la llar 

38,2% 

24,0% 

18,4% 

10,1% 

6,0% 

2,3% 
0,4% 0,4% 0,2% 

Deixalleria Fixa NS Telèfon Verd 

900130130 

passan a 
recollir-ho 

Altres Deixalleria 

mòbil 

NC Contenidor de 

Resta (Gris) 

Deixalleria del 

Mercat 

Contenidor 

medicaments 

Farmàcia 
(SIGRE) 

El 38,2% sap que ha de portar 
l’aparell de televisió espatllat a 
la deixalleria fixa i el 18,4% 
trucant al telèfon verd. 



  

 

P11. Pot dir-me on llençar els següents materials? 

Oli de cuinar 

37 

Tasques domèstiques i recollida de residus a la llar 

31,8% 

21,5% 20,7% 

15,1% 

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

Deixalleria 

mòbil 

Altres NS Deixalleria 

Fixa 

Contenidor 

de Resta 

(Gris) 

Contenidor 

d´orgànica 

(Marró) 

Deixalleria 

del Mercat 

NC Contenidor 

d´envasos 

(Groc) 

Contenidor 

de paper 

(Blau) 

Telèfon 

Verd 

900130130 
passan a 

recollir-ho 

El 31,8% sap que ha de portar 
l’oli de cuinar a la deixalleria 
mòbil i el 15,1% a la deixalleria 
fixa. 



  

 

P11. Pot dir-me on llençar els següents materials? 

Oli de cotxe 

38 

Tasques domèstiques i recollida de residus a la llar 

56,6% 

21,1% 

9,3% 
6,6% 

4,8% 

0,8% 0,8% 

NS Altres Deixalleria 
Fixa 

NC Deixalleria 
mòbil 

Contenidor de 
Resta (Gris) 

Contenidor de 
Roba 

Més de la meitat de les llars 
enquestades desconeixen on 
s’han de llençar l’oli de cotxe 
(56,6%). 



  

 

P11. Pot dir-me on llençar els següents materials? 

Sabates 

39 

Tasques domèstiques i recollida de residus a la llar 

47,3% 

27,3% 

11,2% 
9,3% 

1,7% 1,6% 0,6% 0,6% 0,2% 0,2% 

Contenidor 

de Resta 

(Gris) 

Contenidor 

de Roba 

NS Altres Deixalleria 

Fixa 

Deixalleria 

mòbil 

Contenidor 

d´envasos 

(Groc) 

NC Contenidor 

d´orgànica 

(Marró) 

Contenidor 

de paper 

(Blau) 

Només el 27,3% de les llars 
enquestades saben que les 
sabates s’han de llençar al 
contenidor de roba. 



  

 

P12. Em podria dir si a casa seva normalment recullen la brossa tota junta o separen algun 

tipus de brossa? 

40 

Hàbits de recollida selectiva 

7,8% 

33,3% 

58,7% 

0,2% 

Tota junta Separen algun 
tipus 

La separen tota No respon 

El 92,0% de les llars 
enquestades fan recollida 
selectiva (el 58,7% la separen 
tota i el 33,3% només separen 
algun tipus). 



  

 

P13. Dels següents tipus de brossa, em podria dir si a casa separen o recullen selectivament, 

sempre, gairebé sempre, de vegades o mai? 

VIDRE 

41 

Hàbits de recollida selectiva 

86,0% 

4,3% 4,1% 4,5% 
0,8% 0,4% 

Sempre Gairebé 
sempre 

De vegades Mai No fa 
recollida 
selectiva 

No respon 

El 86,0% de les llars separen 
sempre el vidre 



  

 

P14. Amb quina freqüència llencen cadascun dels següents materials als contenidors corresponents? 

VIDRE 

42 

5,4% 

12,4% 
10,7% 

26,4% 

38,2% 

5,2% 

1,2% 0,6% 

Cada dia Dia sí, dia 
no 

Dues 
vegades 
setmana 

Una 
vegada 
setmana 

Menys  
d´una 

vegada a 
la 

setmana 

No fan 
Recollida 
Selectiva 

No ho sap No respon 

El 38,2% llencen el vidre amb 
una freqüència menor a un cop 
a la setmana 

Freqüència amb la que llencen les fraccions als contenidors 



  

 

P15. Els diferents contenidors, estan ubicats a llocs on acostuma a passar, o ha d’anar-hi expressament? 

VIDRE 

43 

Ubicació dels contenidors 

64,0% 

25,0% 

5,4% 5,6% 

Em ve de pas Hi he d'anar 
expressament , el 

tinc a prop 

Hi he d'anar 
expressament,i el 

tinc lluny 

No l'utilitza 

El 64,0% dels enquestats 
afirmen que el contenidor de 
vidre els hi ve de pas. 



  

 

P13. Dels següents tipus de brossa, em podria dir si a casa separen o recullen selectivament, 

sempre, gairebé sempre, de vegades o mai? 

PAPER I CARTRÓ 

44 

Hàbits de recollida selectiva 

80,6% 

6,8% 5,2% 6,4% 

0,6% 0,4% 

Sempre Gairebé 
sempre 

De vegades Mai No fa 
recollida 
selectiva 

No ho sap 

El 80,6% de les llars separen 
sempre el paper i cartró 



  

 

P14. Amb quina freqüència llencen cadascun dels següents materials als contenidors corresponents? 

PAPER I CARTRÓ 

45 

7,9% 

14,3% 14,9% 

26,9% 27,1% 

7,0% 

1,7% 

Cada dia Dia sí, dia 
no 

Dues 
vegades 
setmana 

Una 
vegada 
setmana 

Menys  
d´una 

vegada a la 
setmana 

No fan 
Recollida 
Selectiva 

No ho sap 

El 27,1% llencen el paper i 
cartró amb una freqüència 
menor a un cop a la setmana i 
el 26,9% un cop a la setmana 

Freqüència amb la que llencen les fraccions als contenidors 



  

 

P15. Els diferents contenidors, estan ubicats a llocs on acostuma a passar, o ha d’anar-hi expressament? 

PAPER I CARTRÓ 

46 

Ubicació dels contenidors 

63,0% 

25,0% 

4,5% 
0,2% 

7,4% 

Em ve de pas Hi he d'anar 
expressament , 
el tinc a prop 

Hi he d'anar 
expressament,i 

el tinc lluny 

No hi ha aquest 
tipus de 

contenidor  al 
meu barri 

No l'utilitza 

El 63,0% dels enquestats 
afirmen que el contenidor de 
paper i cartró els hi ve de pas. 



  

 

P13. Dels següents tipus de brossa, em podria dir si a casa separen o recullen selectivament, 

sempre, gairebé sempre, de vegades o mai? 

ENVASOS 

47 

Hàbits de recollida selectiva 

74,6% 

7,2% 
11,0% 

6,4% 

0,8% 

Sempre Gairebé 
sempre 

De vegades Mai No fa 
recollida 
selectiva 

El 74,6% de les llars separen 
sempre els envasos. 



  

 

P14. Amb quina freqüència llencen cadascun dels següents materials als contenidors corresponents? 

ENVASOS 

48 

10,5% 

27,1% 

22,5% 
21,5% 

9,3% 

7,2% 

1,9% 

Cada dia Dia sí, dia 
no 

Dues 
vegades 
setmana 

Una 
vegada 
setmana 

Menys  
d´una 

vegada a la 
setmana 

No fan 
Recollida 
Selectiva 

No ho sap 

El 27,1% llencen els envasos 
dia sí, dia no, i el 22,5% dos 
cops a la setmana. 

Freqüència amb la que llencen les fraccions als contenidors 



  

 

P15. Els diferents contenidors, estan ubicats a llocs on acostuma a passar, o ha d’anar-hi expressament? 

ENVASOS 

49 

Ubicació dels contenidors 

63,4% 

24,8% 

4,5% 
0,2% 

7,2% 

Em ve de pas Hi he d'anar 
expressament , 
el tinc a prop 

Hi he d'anar 
expressament,i 

el tinc lluny 

No hi ha aquest 
tipus de 

contenidor  al 
meu barri 

No l'utilitza 

El 63,4% dels enquestats 
afirmen que el contenidor dels 
envasos els hi ve de pas. 



  

 

P13. Dels següents tipus de brossa, em podria dir si a casa separen o recullen selectivament, 

sempre, gairebé sempre, de vegades o mai? 

MATÈRIA ORGÀNICA 

50 

Hàbits de recollida selectiva 

64,3% 

5,0% 
7,4% 

20,3% 

2,7% 
0,2% 

Sempre Gairebé 
sempre 

De vegades Mai No fa 
recollida 
selectiva 

No ho sap 

El 64,3% de les llars separen 
sempre la matèria orgànica. 
 
Cal destacar que el 23,0% no 
ho fa mai o no fa recollida 
selectiva. 



  

 

P14. Amb quina freqüència llencen cadascun dels següents materials als contenidors corresponents? 

MATÈRIA ORGÀNICA 

51 

30,2% 30,8% 

5,6% 6,0% 

1,9% 

23,1% 

1,7% 
0,6% 

Cada dia Dia sí, dia 
no 

Dues 
vegades 
setmana 

Una 
vegada 
setmana 

Menys  
d´una 

vegada a 
la 

setmana 

No fan 
Recollida 
Selectiva 

No ho sap No respon 

El 30,8% llencen la matèria 
orgànica dia sí, dia no i el 
30,2% cada dia. 

Freqüència amb la que llencen les fraccions als contenidors 



  

 

P15. Els diferents contenidors, estan ubicats a llocs on acostuma a passar, o ha d’anar-hi expressament? 

MATÈRIA ORGÀNICA 

52 

Ubicació dels contenidors 

55,8% 

20,7% 

2,7% 

20,3% 

0,2% 0,2% 

Em ve de pas Hi he d'anar 
expressament , 
el tinc a prop 

Hi he d'anar 
expressament,i 

el tinc lluny 

No l'utilitza No ho sap No respon 

El 55,8% dels enquestats 
afirmen que els contenidors de 
matèria orgànica els hi ve de 
pas. 



  

 

P13. Dels següents tipus de brossa, em podria dir si a casa separen o recullen selectivament, 

sempre, gairebé sempre, de vegades o mai? 

MATÈRIA INORGÀNICA 

53 

Hàbits de recollida selectiva 

77,1% 

3,3% 
8,3% 10,5% 

0,8% 

Sempre Gairebé 
sempre 

De vegades Mai No fa 
recollida 
selectiva 

El 77,1% de les llars separen 
sempre la matèria inorgànica. 
 



  

 

P14. Amb quina freqüència llencen cadascun dels següents materials als contenidors corresponents? 

MATÈRIA INORGÀNICA 

54 

Freqüència amb la que llencen les fraccions als contenidors 

25,6% 

23,6% 

10,9% 11,2% 

16,5% 

11,2% 

1,0% 

Cada dia Dia sí, dia 
no 

Dues 
vegades 
setmana 

Una 
vegada 
setmana 

Menys  
d´una 

vegada a la 
setmana 

No fan 
Recollida 
Selectiva 

No ho sap 

El 25,6% llencen la matèria 
inorgànica cada dia i el 23,6% 
dia sí, dia no. 



  

 

P15. Els diferents contenidors, estan ubicats a llocs on acostuma a passar, o ha d’anar-hi expressament? 

MATÈRIA INORGÀNICA 

55 

Ubicació dels contenidors 

60,9% 

25,2% 

2,7% 

11,2% 

Em ve de pas Hi he d'anar 
expressament , el tinc 

a prop 

Hi he d'anar 
expressament,i el tinc 

lluny 

No l'utilitza 

El 60,9% dels enquestats 
afirmen que els contenidors de 
matèria inorgànica els hi ve de 
pas. 



  

 

P16. Em pot dir el seu grau d’acord o desacord amb les següents afirmacions?  
La Recollida selectiva és imprescindible per garantir la qualitat de vida de les generacions 
futures 

56 

Ubicació dels contenidors 

54,7% 

41,5% 

2,1% 
0,8% 0,2% 0,8% 

Molt d’acord 
(1) 

Bastant d’acord 
(2) 

Indiferent (3) Poc d’acord (4) Gens d'acord 
(5) 

No ho sap 

El 54,7% de les llars 
enquestades estan molt 
d’acord en què la recollida 
selectiva és imprescindible per 
garantir la qualitat de vida de 
les generacions futures i el 
41,5% bastant d’acord. 

Mitjana  
1,49 punts 



  

 

P16. Em pot dir el seu grau d’acord o desacord amb les següents afirmacions?  
Ja paguem suficients impostos, com per a que a més haguem de ser els ciutadans els que fem 
la Recollida Selectiva 

57 

Ubicació dels contenidors 

16,9% 

26,9% 

3,9% 

23,4% 
24,4% 

3,7% 

0,8% 

Molt d’acord Bastant 
d’acord 

Indiferent Poc d’acord Gens d'acord No ho sap No respon 

El 24,4% de les llars 
enquestades estan gens 
d’acord amb l’afirmació i 
23,4% poc d’acord. 

Mitjana  
3,12 punts 



  

 

P16. Em pot dir el seu grau d’acord o desacord amb les següents afirmacions?  
Destrossarem el planeta si no aprenem a produir menys residus 

58 

Ubicació dels contenidors 

52,7% 

42,6% 

1,7% 1,4% 0,6% 0,6% 0,4% 

Molt d’acord Bastant 
d’acord 

Indiferent Poc d’acord Gens d'acord No ho sap No respon 

El 52,7% estan molt d’acord 
amb que destrossarem el 
planeta si no aprenem a 
produir menys residus i el 
42,6% hi estan bastant 
d’acord. 

Mitjana  
1,53 punts 



  

 

P16. Em pot dir el seu grau d’acord o desacord amb les següents afirmacions?  
És insolidari envers la resta de la societat no fer recollida selectiva 

59 

Ubicació dels contenidors 

42,4% 

39,0% 

5,6% 5,8% 5,0% 

1,7% 
0,4% 

Molt d’acord Bastant 
d’acord 

Indiferent Poc d’acord Gens d'acord No ho sap No respon 

El 42,4% estan molt d’acord 
amb que és insolidari envers la 
resta de la societat no fer 
recollida selectiva i el 39,0% hi 
està bastant d’acord. 

Mitjana  
1,90 punts 



  

 

P16. Em pot dir el seu grau d’acord o desacord amb les següents afirmacions?  
Crec que el que jo faci amb la brossa no repercuteix en el planeta 

60 

Ubicació dels contenidors 

13,4% 13,6% 

3,7% 

21,1% 

44,2% 

3,7% 

0,4% 

Molt d’acord Bastant 
d’acord 

Indiferent Poc d’acord Gens d'acord No ho sap No respon 

El 44,4% estan gens d’acord 
amb l’afirmació i el 21,1% poc 
d’acord. 

Mitjana  
3,72 punts 



  

 

P16. Em pot dir el seu grau d’acord o desacord amb les següents afirmacions?  
No serveix de res que jo faci recollida selectiva, si els veïns, les empreses i els comerços no la 
fan 

61 

Ubicació dels contenidors 

11,8% 

34,1% 

4,5% 

18,0% 

29,5% 

2,1% 

Molt d’acord Bastant d’acord Indiferent Poc d’acord Gens d'acord No ho sap 

En aquest cas hi h diversitat 
d’opinions, ja que el 34,1% 
està bastant d’acord amb que 
no serveix de res que jo faci 
recollida selectiva, si els veïns, 
les empreses i els comerços no 
la fan i el 29,5% no hi està 
gens d’acord. 

Mitjana  
3,20 punts 



  

 

P16. Em pot dir el seu grau d’acord o desacord amb les següents afirmacions?  
És exagerada la gran quantitat de residus que es generen diàriament a casa 

62 

Ubicació dels contenidors 

39,5% 

43,6% 

1,9% 

9,3% 

2,9% 2,3% 
0,4% 

Molt d’acord Bastant 
d’acord 

Indiferent Poc d’acord Gens d'acord No ho sap No respon 

El 43,6% de les llars estan 
bastant d’acord que és 
exagerada la gran quantitat de 
residus que es generen 
diàriament a casa i el 39,5% 
molt d’acord. 

Mitjana  
1,89 punts 



  

 

P17. Em podria dir quines dificultats troben alhora de fer recollida selectiva  en general a la seva llar? 
MULTIRESPOSTA 

63 

Dificultats i motivacions per a no fer recollida selectiva 

53,3% 

33,9% 

15,1% 14,7% 

6,6% 6,4% 
4,5% 3,3% 

1,2% 0,4% 

Cap dificultat Problemes 
d'espais 
cubells 

Desconeixen 
com es fa 
recollida 
selectiva  

Manca de 
temps 

No hi he 
pensat 

Altres Contenidors 
massa 

allunyats 

Bosses 
d'orgànica 
són molt 

cares 

No hi ha 
contenidors 
de totes les 
fraccions 

No ho sap 

El 43,6% de les llars estan 
bastant d’acord que és 
exagerada la gran quantitat de 
residus que es generen 
diàriament a casa i el 39,5% 
molt d’acord. 



  

 

P19. Com valora el model de recollida selectiva que es fa a Rubí? 

64 

Valoració del model de recollida selectiva al municipi de Rubí 

8,5% 

61,4% 

19,2% 

3,9% 
0,8% 

6,2% 

0,4% 

Molt bé Bé Normal Malament Molt 
malament 

No ho sap No respon 

El 61,4% de les llars enquestades 
valoren bé el model de recollida 
selectiva que es fa a Rubí 

Mitjana  
2,22 punts 



  

 

P20. Com d’acord està amb les següents afirmacions? 
És higiènic i net 

65 

Valoració del model de recollida selectiva al municipi de Rubí 

5,4% 

62,0% 

3,5% 

10,3% 

16,7% 

1,2% 1,0% 

Molt d’acord Bastant 
d’acord 

Indiferent Poc d’acord Gens d'acord No ho sap No respon 

Mitjana  
2,70 punts 

El 62,0% de les llars enquestades 
estant bastant d’acord en què Rubí 
és higiènic i net. 



  

 

P20. Com d’acord està amb les següents afirmacions? 
Recullen sovint els contenidors 

66 

Valoració del model de recollida selectiva al municipi de Rubí 

20,3% 

65,3% 

1,7% 

7,9% 

2,1% 1,9% 0,6% 

Molt d’acord Bastant 
d’acord 

Indiferent Poc d’acord Gens d'acord No ho sap No respon 

Mitjana  
2,04 punts 

El 65,3% de les llars enquestades 
estant bastant d’acord en què a 
Rubí es recullen sovint els 
contenidors. 



  

 

P20. Com d’acord està amb les següents afirmacions? 
És còmode i pràctic que estiguin tots els contenidors junts 

67 

Valoració del model de recollida selectiva al municipi de Rubí 

56,0% 

41,9% 

0,4% 0,6% 0,2% 0,8% 0,2% 

Molt d’acord Bastant 
d’acord 

Indiferent Poc d’acord Gens d'acord No ho sap No respon 

Mitjana  
1,46 punts El 56,0% de les llars enquestades 

estant molt d’acord en què a Rubí 
és còmode i pràctic que estiguin 
tos els contenidors junts. 



  

 

P20. Com d’acord està amb les següents afirmacions? 
Les escombraries queden endreçades i l’entorn net 

68 

Valoració del model de recollida selectiva al municipi de Rubí 

23,8% 

49,2% 

3,5% 

17,4% 

4,5% 
1,4% 0,2% 

Molt d’acord Bastant 
d’acord 

Indiferent Poc d’acord Gens d'acord No ho sap No respon 

Mitjana  
2,28 punts El 49,2% de les llars enquestades 

estant bastant d’acord en què a 
Rubí les escombraries queden 
endreçades i l’entorn net. 



  

 

P20. Com d’acord està amb les següents afirmacions? 
Els contenidors estan situats a prop i són accessibles 

69 

Valoració del model de recollida selectiva al municipi de Rubí 

61,0% 

31,4% 

0,2% 

4,1% 
2,3% 

0,4% 0,6% 

Molt d’acord Bastant 
d’acord 

Indiferent Poc d’acord Gens d'acord No ho sap No respon 

Mitjana  
1,54 punts El 61,0% de les llars enquestades 

estant molt d’acord en què a Rubí 
els contenidors estan situats a prop 
i són accessibles. 



  

 

P20. Com d’acord està amb les següents afirmacions? 
És beneficiós per al medi ambient que es recicli 

70 

Valoració del model de recollida selectiva al municipi de Rubí 

67,2% 

29,1% 

1,9% 0,2% 0,6% 0,8% 0,2% 

Molt d’acord Bastant 
d’acord 

Indiferent Poc d’acord Gens d'acord No ho sap No respon 

Mitjana  
1,36 punts El 67,2% de les llars enquestades 

estant molt d’acord en què a Rubí 
és beneficiós per al medi ambient 
que es recicli. 



  

 

P20. Com d’acord està amb les següents afirmacions? 
Els contenidors fan molta pudor  

71 

Valoració del model de recollida selectiva al municipi de Rubí 

7,2% 

23,4% 

1,4% 

38,0% 

26,7% 

2,5% 
0,8% 

Molt d’acord Bastant 
d’acord 

Indiferent Poc d’acord Gens d'acord No ho sap No respon 

Mitjana  
3,56 punts El 38,0% de les llars enquestades 

estant poc d’acord en què els 
contenidors facin molta pudor. 



  

 

P20. Com d’acord està amb les següents afirmacions? 
Els contenidors habitualment estan nets 

72 

Valoració del model de recollida selectiva al municipi de Rubí 

17,4% 

55,2% 

4,1% 

17,2% 

3,3% 
1,9% 0,8% 

Molt d’acord Bastant 
d’acord 

Indiferent Poc d’acord Gens d'acord No ho sap No respon 

Mitjana  
2,32 punts El 55,2% de les llars enquestades 

estant bastant d’acord en què els 
contenidors habitualment nets. 



  

 

P20. Com d’acord està amb les següents afirmacions? 
Els contenidors estan sempre plens 

73 

Valoració del model de recollida selectiva al municipi de Rubí 

6,2% 

19,8% 

2,5% 

42,6% 

25,2% 

2,9% 
0,8% 

Molt d’acord Bastant 
d’acord 

Indiferent Poc d’acord Gens d'acord No ho sap No respon 

Mitjana  
3,63 punts El 42,6% de les llars enquestades 

estant poc d’acord en què els 
contenidors estan sempre plens. 



  

 

P20. Com d’acord està amb les següents afirmacions? 
Falten contenidors per reciclar fraccions específiques (Roba, piles, etc) 

74 

Valoració del model de recollida selectiva al municipi de Rubí 

15,1% 

22,9% 

1,9% 

23,1% 

31,6% 

5,0% 

0,4% 

Molt d’acord Bastant 
d’acord 

Indiferent Poc d’acord Gens d'acord No ho sap No respon 

Mitjana  
3,35 punts El 31,6% de les llars enquestades 

estant gens d’acord en què 
manquin contenidors per reciclar 
fraccions específiques. 



  

 

P20. Com d’acord està amb les següents afirmacions? 
Els camions fan molt soroll quan recullen els contenidors 

75 

Valoració del model de recollida selectiva al municipi de Rubí 

10,3% 

31,2% 

6,0% 

19,4% 

26,7% 

6,0% 

0,4% 

Molt d’acord Bastant 
d’acord 

Indiferent Poc d’acord Gens d'acord No ho sap No respon 

Mitjana  
3,23 punts 

En aquesta afirmació hi ha 
diversitat d’opinions ja que el 
31,2% de les llars enquestades 
estant bastant d’acord en què els 
camions fan molt soroll quan 
recullen els contenidors i el 26,7% 
no hi estan gens d’acord. 



  

 

P20. Com d’acord està amb les següents afirmacions? 
Es fa una bona promoció de la recollida selectiva per part de l’Ajuntament 

76 

Valoració del model de recollida selectiva al municipi de Rubí 

9,9% 

35,9% 

5,4% 

17,6% 

14,0% 

17,2% 

0,4% 

Molt d’acord Bastant 
d’acord 

Indiferent Poc d’acord Gens d'acord No ho sap No respon 

Mitjana  
2,88 punts El 35,9% de les llars enquestades 

estant bastant d’acord en què es fa 
una bona promoció de la recollida 
selectiva per part de l’Ajuntament. 



  

 

P20. Com d’acord està amb les següents afirmacions? 
Estaria d´acord amb la penalització econòmica de les llars que no reciclen 

77 

Valoració del model de recollida selectiva al municipi de Rubí 

7,9% 

20,9% 

1,9% 

17,1% 

46,3% 

5,2% 

0,6% 

Molt d’acord Bastant 
d’acord 

Indiferent Poc d’acord Gens d'acord No ho sap No respon 

Mitjana  
3,77 punts El 46,3% de les llars enquestades 

estant gens d’acord en què es faci 
una penalització econòmica de les 
llars que no reciclen. 



  

 

P20. Com d’acord està amb les següents afirmacions? 
Estaria disposat/da a dedicar més temps al reciclatge, a canvi d’una bonificació a la taxa 

78 

Valoració del model de recollida selectiva al municipi de Rubí 

26,0% 

39,7% 

8,3% 8,1% 

15,1% 

2,7% 
0,6% 

Molt d’acord Bastant 
d’acord 

Indiferent Poc d’acord Gens d'acord No ho sap No respon 

Mitjana  
2,45 punts El 39,7% de les llars enquestades 

estant bastant d’acord dedicar més 
temps al reciclatge, a canvi d’una 
bonificació a la taxa. 



  

 

P20. Com d’acord està amb les següents afirmacions? 
Estaria bé que s’eliminessin els contenidors i es passés a recollir les bosses dipositades a la 
porta de casa 

79 

Valoració del model de recollida selectiva al municipi de Rubí 

3,7% 

11,6% 

2,3% 

14,7% 

61,8% 

5,6% 

0,2% 

Molt d’acord Bastant 
d’acord 

Indiferent Poc d’acord Gens d'acord No ho sap No respon 

Mitjana  
4,27 punts El 61,8% de les llars enquestades 

estant gens d’acord dedicar en què 
s’eliminessin els contenidors i es 
passés a recollir les bosses 
dipositades a la porta de casa. 



  

 

P21. Em podria dir quan paga pels serveis de recollida de residus actualment? 

80 

Valoració del model de recollida selectiva al municipi de Rubí 

51,4% 

0,6% 

48,1% 

Sí, ho sap 

No ho vol dir 

No ho sap 

Cal destacar que més de la meitat 
de les llars enquestades no saben 
quan paguen pels serveis de 
recollida de residus actualment. 



  

 

P21. Em podria dir quan paga pels serveis de recollida de residus actualment? 
BASE: 265 llars que saben el que paguen pel servei de recollida 

81 

Valoració del model de recollida selectiva al municipi de Rubí 

10,9% 

47,5% 

26,4% 

6,8% 
8,3% 

Fins a 75 De 76 a 100 De 101 a 125 De 126 a 150 Més de 150 

El 47,5% de les llars enquestades 
paguen entre 76€ i 100€ pels 
serveis de recollida de residus 
actualment. La mitjana és de 
105,05 €.  

Mitjana  
105,05  € 



P22. Ha utilitzat en alguna ocasió la deixalleria de Cova Solera? 

82 

Deixalleria 

Una mica més de la meitat de les 
llars enquestades han utilitzat en 
alguna ocasió la deixalleria de 
Cova Solera (54,3%). 

54,3% 

45,5% 

0,2% 

Sí 

No 

No ho sap 



P22A. Si ha utilitzat la deixalleria de Cova Solera, quina valoració en fa? 
BASE: 280 llars que han utilitzat la deixalleria de Cova Solera   

83 

Deixalleria 

19,3% 

65,0% 

7,9% 

0,7% 1,1% 

6,1% 

Molt bona Bona Acceptable Dolenta Molt dolenta No ho sap 

Mitjana  
1,93 punts 

El 65,0% de les llars que han 
utilitzat la deixalleria de Cova 
Solera la valoren bé. 



P22B. Sap que pot obtenir bonificacions en la taxa d’escombraries per aportacions a la deixalleria de Cova 
Solera? 

84 

Deixalleria 

32,4% 

66,3% 

1,4% 

Sí 

No 

No ho sap 

Hi ha força desconeixement per 
part de les llars entrevistades de 
que hi ha bonificacions en la taxa 
d’escombraries per aportacions a la 
deixalleria de Cava Solera (66,3%). 



P23. Ha utilitzat la Deixalleria Mòbil?  

85 

Deixalleria 

50,8% 48,4% 

0,8% 

Sí 

No 

No ho sap 

Una mica més de la meitat de les 
llars entrevistades han utilitzat la 
deixalleria mòbil (50,8%).  



P23A. Si ha utilitzat la deixalleria mòbil, quina valoració en fa? 
BASE: 262 llars que han utilitzat la deixalleria mòbil 

86 

Deixalleria 

35,1% 

54,2% 

5,3% 

1,9% 1,5% 1,9% 

Molt bona Bona Acceptable Dolenta Molt dolenta No ho sap 

Mitjana  
1,78 punts 

El 54,2% de les llars que han 
utilitzat la deixalleria mòbil la 
valoren bé. 



P24. Ha utilitzat la minideixelleria del mercat?  

87 

Deixalleria 

11,0% 

88,2% 

0,8% 

Sí 

No 

No ho sap 

Només l’11,0% de les llars 
enquestades han utilitzat la 
minideixelleria del mercat.  



P24A. Si ha utilitzat la deixalleria del mercat, quina valoració en fa? 
BASE: 57 llars que han utilitzat la minideixalleria del mercat 

88 

Deixalleria 

24,6% 

68,4% 

3,5% 
1,8% 1,8% 

Molt bona Bona Acceptable Dolenta No ho sap 

Mitjana  
1,82 punts 

El 68,4% de les llars que han 
utilitzat la mnideixalleria del mercat 
la valoren com a bona. 



P25. Coneix el telèfon verd per a la recollida d’esporga i de mobles i trastos vells? 

89 

Coneixement dels serveis de gestió de residus 

65,1% 

34,9% 

Sí 

No 

Quasi dos terceres parts de les 
llars enquestades coneixen el 
telèfon verd per a la recollida 
d’esporga i de mobles i trastos 
vells (65,1%). 



P25A. Si ha utilitzat el servei, quina valoració en fa? 
BASE: 336 llars que coneixen el telèfon verd 

90 

18,8% 

48,5% 

3,0% 

28,6% 

1,2% 

Molt bona Bona Acceptable No ho sap No respon 

Mitjana  
1,78 punts El 48,5% de les llars que coneixen 

el servei del telèfon verd el valoren 
bé. 

Coneixement dels serveis de gestió de residus 



P26. Coneix el Servei d´Educació de Residus (SER) de Rubinet? 

91 

Coneixement dels serveis de gestió de residus 

7,0% 

92,1% 

1,0% 

Sí 

No 

No ho sap 

Les llars entrevistades a Rubí no 
coneixen el Servei d’Educació de 
Residus (SER) de Rubinet (92,1%). 



P26A. Si ha coneix el SER, quina valoració en fa? 
BASE: 36 llars que coneixen SER 

92 

13,9% 

38,9% 

2,8% 

41,7% 

2,8% 

Molt bona Bona Acceptable No ho sap No respon 

Mitjana  
1,80 punts El 38,9% de les llars que coneixen 

el servei del SER el valoren bé. No 
obstant, el 41,7% de les llars que 
coneixen el servei no saben 
valorar-ho. 

Coneixement dels serveis de gestió de residus 



P27. Propostes de millora 

93 

Quasi la meitat de les llars 
entrevistades citen almenys una 
proposta de millora en el model 
de gestió de residus a Rubí 
(48,4%). 
 
Cal destacar que el 42,6% no 
cita cap perquè troba que ja està 
bé. 

Propostes de millora 

48,4% 
42,6% 

8,5% 

0,4% 

Cita 
proposta 

No faria 
cap, tot 
bé 
No ho sap 

No respon 



P27. Propostes de millora (multiresposta) 

94 

Propostes de millora 

Proposta de millora %  Proposta de millora %  

MES CAMPANYES D'INFORMACIO 18,8% CADA COP HI HA MES CONSCIENCIA 0,4% 

MES CONTENIDORS 15,2% CAMPANYES A LES ESCOLES 0,4% 

MES BONIFICACIONS PER RECICLAR 12,0% CANVI HORARI DE RECOLLIDA 0,4% 

BIAXAR IMPOST DE RESIDUS 8,4% CONTENIDORS MES ESTETICS 0,4% 

CONSCIENCIAR A LA GENT 8,0% DEIXALLERIA MOBIL VA MOLT RAPIDA 0,4% 

MILLORAR LA GESTIO DE LA RECOLLIDA DE RESIDUS 7,6% ES BENEFICIOS PER A TOTS 0,4% 

CONTROLAR INCIVISME 6,8% FER MES PLANTES DE RECICLATGE 0,4% 

CONTENIDORS SUBTERRANIS 6,0% FREQUENCIA DEIXALLERIA MOBIL 0,4% 

MES NETEJA 6,0% MES COMODE LA GESTIO DELS OLIS 0,4% 

ALTRES 3,2% MES CONTENIDORS ESPECIFICS 0,4% 

DONAR CUBELLS I BOSES 2,8% MES CONTROL A LA GENT 0,4% 

CONTROL A LES EMPRESES I COMERÇOS 2,0% MES LLOCS PER TIRAR LA PODA 0,4% 

MANCA ESPAI A LES CASES 1,6% MES NETEJA A L'ESTIU 0,4% 

CONTENIDORS MES ACCESSIBLES 1,2% MES PERSONAL EN LES PLANTES DE GESTIO DE RESIDUS 0,4% 

SOROLL CAMIONS 1,2% MES RECOLLIDA DELS CONTENIDORS 0,4% 

CONTENIDORS DE PILES AL CARRER 0,8% MILLORAR LA NETEJA 0,4% 

MANTENIMENT CONTENIDORS 0,8% MILLORAR UBICACIO CONTENIDORS 0,4% 

MES COMODITAT PER ACCEDIR ALS CONTENIDORS 0,8% NO FAN BON US DEL RECICLATGE 0,4% 

ABANS QUE PASSI EL CAMIO JA HI HA GENT QUE HO RECULL 0,4% NO HI HA ESPAI A CASA PER TANTS CONTENIDORS 0,4% 

AGENTS CIVICS PER CONTROLAR LA GESTIÓ DELS RESIDUS 0,4% RECOLLDIDA DE L'OLI 0,4% 

AMPLIAR HORARIS DEIXALLERIA 0,4% 


