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ANNEX 

Qüestionari anònim de consulta pública per a la redacció del  
Pla Local de Gestió de Residus 

1. A quina zona de Xixona vius habitualment? 

☐ Centre urbà     ☐ Nucli antic 

☐ Barri Almarx / Sagrada Família  ☐ Pedanies / Extraradi 

 

2. Separes els residus a casa? 

☐ Si, i separe totes aquestes fraccions: 

☐ Paper i cartó   ☐ Piles, electrodomèstics i bombetes 

☐ Envasos    ☐ Oli de cuina 

☐ Vidre    ☐ Medicaments caducats 

☐ Residus orgànics   ☐ Roba 

☐ No. Quins motius tens per a no fer-ho? (especificar de quina fracció o fraccions es tracta) 

______________________________________________________________________ 

 

3. Consideres que al teu municipi es separen suficient els residus per facilitar el seu reciclatge i evitar 
així que acaben a l'abocador? 

☐ Si. 

☐ No. Per quins motius? 

______________________________________________________________________ 

 

4. Et sembla adequat el sistema emprat per a la recollida de les principals fraccions de residus 
(orgànica, resta, envasos, paper, vidre, etc.) mitjançant contenidors al carrer? 

☐ Si, en general. 

☐ No, i estaria disposat o disposada a traure cada dia al carrer una fracció diferent separada 
(orgànica, envasos, paper, etc.) dels meus residus per a una recollida porta a porta. 
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5. Pel que fa a la fracció resta (brossa normal; contenidor verd o gris), quins problemes detectes? 
(marcar amb una X tots els que corresponga) 

☐ Cap. 

☐ Presència de bosses i fem fora dels contenidors. 

☐ Contenidors plens en l’horari de depòsit. 

☐ Presència de caixes de cartró o trastos grans que redueixen el volum disponible. 

☐ Brutícia del contenidor, males olors o contenidors trencats. 

☐ La tapa sempre està oberta. 

☐ Presència de residus (envasos, paper, vidre, etc.) que han d'anar a un altre contenidor. 

☐ Presència de mobles, enderrocs o trastos. 

☐ Altres: _________________________________ 

 

6. Pel que fa a la fracció envasos (contenidor groc), quins problemes detectes? (marcar amb una X 
tots els que corresponga) 

☐ Cap. 

☐ Presència de bosses d’envasos acumulades fora del contenidor o contenidors plens durant gran 
part de la setmana. 

☐ Presència d’altres residus al contenidor que no són envasos. 

☐ Brutícia del contenidor, males olors o contenidors trencats. 

☐ Boca menuda per la que no passa be la bossa. 

☐ Excessiva distància als contenidors grocs d'envasos. 

☐ Insuficient informació dels ingressos per recollida d'envasos o de la seua destinació/tractament. 

☐ Utilització indeguda per part d’indústries o comerços i que acaben saturant els contenidors. 

☐ Altres: __________________________________ 

 

7. Pel que fa a la fracció paper-cartó (contenidor blau), quins problemes detectes? (marca amb una X 
tots els que corresponga) 

☐ Cap. 
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☐ Presència de cartons acumulats fora del contenidor o contenidors plens durant gran part de la 
setmana. 

☐ Presència d’altres residus dins del contenidor blau que no són de paper-cartó. 

☐ Brutícia del contenidor, males olors o contenidors trencats. 

☐ Excessiva distància als contenidors blaus de paper-cartó. 

☐ Boca menuda que obliga a plegar les caixes de cartró per introduir-les. 

☐ Insuficient informació dels ingressos per recollida del paper-cartó o de la seua 
destinació/tractament. 

☐ Utilització indeguda per part d’indústries o comerços i que acaben saturant els contenidors. 

☐ Altres: __________________________________ 

 

8. Quant a la fracció vidre (contenidor verd-iglú), quins problemes detectes? (marcar amb una X tots 
els que corresponga) 

☐ Cap. 

☐ Presència de vidres acumulats fora del contenidor o contenidors plens durant gran part de la 
setmana. 

☐ Presència d’altres residus a l’iglú verd que no són vidres, especialment cristalls o porcellanes. 

☐ Brutícia del contenidor, males olors o contenidors trencats. 

☐ Excessiva distància als contenidors verd-iglú de vidre. 

☐ Insuficient informació dels ingressos per recollida del vidre o de la seua destinació/tractament. 

☐ Utilització indeguda per part d’indústries o comerços i que acaben saturant els contenidors. 

☐ Altres: __________________________________ 

 

9. Pel que fa a la recollida de residus orgànics de restes de menjar i aliments (contenidor marró), quins 
problemes detectes? (marcar amb una X tots els que corresponga) 

☐ Cap. 

☐ La gent desconeix com fer-ho correctament i habitualment ho mescla amb la fracció resta (fem 
normal -contenidor verd o gris). 

☐ Brutícia del contenidor, males olors o contenidors poc accessibles. 
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☐ Dificultat per disposar de la clau per a l’obertura del contenidor. 

☐ Incomoditat d’ús i accés a la tapa. 

☐ Excessiva distància als contenidors marrons. 

☐ Presència de residus que han d’anar a un altre contenidor. 

☐ Insuficient informació dels estalvis per recollida de residus orgànics o de la seua 
destinació/tractament. 

☐ Altres: __________________________________ 

 

10. Quant a la recollida d'oli de cuina (contenidor taronja), quins problemes detectes? (marcar amb una 
X tots els que corresponga) 

☐ Cap. 

☐ La gent desconeix què fer amb l'oli alimentari i a sovint ho tira per la pica. 

☐ Presència de botelles amb oli acumulades fora del contenidor o contenidors plens habitualment. 

☐ Brutícia del contenidor, males olors o contenidors trencats. 

☐ Excessiva distància als contenidors taronja de recollida d’oli de cuina. 

☐ Insuficient informació de la seua destinació/tractament, possibles ingressos i beneficis 
mediambientals. 

☐ Utilització indeguda per part d’indústries o comerços i que acaben saturant els contenidors. 

☐ Altres: __________________________________ 

 

11. Pel que fa a les restes de poda, quins problemes detectes? (marcar amb una X tots els que 
corresponga) 

☐ Cap. 

☐ No hi ha recollida de podes i la gent desconeix què fer amb elles. 

☐ Hi ha zones d’abocament incontrolat de restes de poda. 

☐ S’abandonen restes de poda al costat dels contenidors. 

☐ Els professionals de jardineria no gestionen la poda amb els seus propis mitjans. 

☐ El cost de gestió de la poda és elevat. 
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☐ Es reben podes de fora del municipi. 

☐ Altres: _________________________________ 

 

12. Quant a la roba i tèxtils, quins problemes detectes? (marca amb una X tots els que corresponga) 

☐ Cap. 

☐ La gent desconeix què s’ha de fer amb la roba i tèxtils i de vegades ho aboca al contenidor de 
fem normal. 

☐ Presència de roba i tèxtils acumulats fora del contenidor o contenidors plens habitualment. 

☐ Existeixen zones d’abocament incontrolat de roba i tèxtils. 

☐ Brutícia del contenidor, contenidors trencats o poc accessibles. 

☐ Excessiva distància als contenidors de recollida de roba i tèxtils. 

☐ Insuficient informació dels ingressos per recollida de roba i tèxtils o de la seua 
destinació/tractament. 

☐ Altres: _________________________________ 

 

13. Pel que fa a la recollida de mobles i trastos, quins problemes detectes? (marcar amb una X tots els 
que corresponga) 

☐ Cap. 

☐ Els trastos es trauen al carrer fora de l’horari previst. 

☐ Hi ha zones d’abocament incontrolat de mobles i trastos. 

☐ La freqüència de recollida no és prou per a les quantitats que es generen. 

☐ No s’ofereix un servei per a la reparació o reutilització dels mobles i trastos. 

☐ S’abandonen mobles i trastos al costat dels contenidors. 

☐ Els trastos es depositen en zones que dificulten o impedeixen el pas de vianants o l'aparcament 
de vehicles. 

☐ Altres: _________________________________ 

 

14. Quant a les piles, aparells elèctrics/electrodomèstics (RAEE) i bombetes de llum, quins problemes 
detectes? (marcar amb una X tots els que corresponga). 
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☐ Cap. 

☐ Desconeixement de què fer amb les piles, RAEE i bombetes, acabant moltes vegades al 
contenidor de fem normal (resta). 

☐ Insuficient informació d’on estan els contenidors de piles. 

☐ Insuficient informació d'on poden dur-se els RAEE i les bombetes de la llum. 

☐ S'abandonen RAEE al costat dels contenidors o es tiren al contenidor de fem normal (resta). 

☐ Hi ha zones d’abocament incontrolat d’aquests residus. 

☐ Insuficient informació dels ingressos i beneficis per recollida d'aquests residus o de la seua 
destinació/tractament. 

☐ Altres: _________________________________ 

 

15. Utilitzes l'ecoparc o l'ecoparc mòbil? 

☐ Sí, i separe tots aquests residus: 

☐ Poda      ☐ Enderrocs i residus de construcció 

☐ Fusta      ☐ Metall 

☐ Trastos / voluminosos / plàstics   ☐ Residus perillosos domèstics 

☐ Electrodomèstics i bombetes (RAEE)  ☐ Matalassos 

Amb quina freqüència a l'any l'utilitzes? 

☐ Menys de 6 vegades    ☐ Més de 6 vegades 

☐ No. Quins motius tens per no fer-ho? 

______________________________________________________________________ 

 

16. Quant al servei de l'ecoparc o de l'ecoparc mòbil, quins problemes detectes? (marcar amb una X 
tots els que corresponga) 

☐ Cap. 

☐ No està obert tots els dies. 

☐ L’horari d’obertura és molt reduït. 

☐ Insuficient informació de l’horari i dies d’obertura. 
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☐ Insuficient informació de la destinació i tractament dels residus. 

☐ Instal·lacions defectuoses o inapropiades. 

☐ Insuficient informació dels residus i quantitats que es poden depositar. 

☐ Altres: __________________________________ 

 

17. Consideres que l'Ajuntament proporciona informació suficient sobre la recollida de residus? 

☐ Si. 

☐ No. 

 

18. Altres idees o aportacions per a millorar la gestió de residus: 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

MOLTES GRÀCIES PER AJUDAR-NOS A MILLORAR. 

 


