RESUM PORTA A PORTA 2021
EL PI DE SANT JUST
Des del primer dia que es va implantar el sistema de recollida porta a porta al nucli urbà d’Olius
(El Pi de Sant Just) a l’agost del 2018, l’índex de reciclatge s’ha mantingut per sobre del 85% i
actualment amb les dades del 2021, es situa al 85,82%. Per tant el salt qualitatiu i quantitatiu
que es va fer en el moment d’implantar el sistema porta a porta, s’ha sostingut amb el temps.
Cal recordar que amb l’antic sistema de contenidors al carrer, l’índex de reciclatge del municipi
d’Olius es trobava al 26% (dades de 2017).
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La mitjana mensual de participació per aquest 2021 ha estat del 77,44% incrementant-se per
sobre del 80% els mesos d’estiu i al mes de desembre.
També segons dades del registre d’aquest darrer any, hi ha 35 usuaris que no han participat en
cap ocasió en el servei de recollida Porta a Porta. Respecte del total d’usuaris que tenen cubell
(376), representa un 9,3%. Aquests usuaris la majoria corresponen a habitatges de segona
residència.
Finalment afegir que hi ha uns 14 habitatges donats d’alta en el padró que no disposen de
cubells, majoritàriament corresponent a habitatges buits.
Ara el repte és a la resta del municipi i pel conjunt de la comarca. Olius, tot i ser el municipi de
la comarca del Solsonès amb millor índex de reciclatge (74,12% el 2020 segons l’Agència de
Residus de Catalunya), es creu que hi pot haver marge de millora a la recollida en zona rural,
sobretot un cop instaurat el nou model de recollida selectiva previst per a la resta de municipis
del Solsonès que no tenen implantat un porta a porta.
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