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El servei de neteja



El servei de neteja Tractaments

NETEGES EXCEPCIONALSNETEJA 
COMPLEMENTÀRIA

NETEJA DE TAQUES I 
RACONS
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ESCOMBRAT MECÀNIC:MIXTE O DUAL

NETEJA BÀSICA

NETEJA AMB AIGUAESCOMBRAT MANUAL O MOTORITZAT

REPAS DE TARDES
ZONES VERDES
NETEJA FESTIUS
BUIDATS EXTRES DE  
PAPERERES
RETIRADA XERINGUES
NETEJA IMMEDIATA
NETEJA SOTA 
CONTENIDORS
…



Sistemes de neteja per zones

NETEJA EN TORN DE DIA EN TEMPORADA BAIXA

Manual 4 dies/setmana
Mixta 3 dies/setmana
Manual 7 dies/setmana (tarda)

Manual 4 dies/setmana
Mixta 3 dies/setmana
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El servei de neteja

Dual

Manual

Mixta

QUALITAT FREQÜÈNCIA



Sistemes de neteja per zones

NETEJA EN TORN DE NIT DURANT TOT L’ANY

Reg Mixt 1 dia/setmana

Mecànica 2 dies/setmana
Reg Mixt 1 dia/setmana
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El servei de neteja
QUALITAT



El servei de recollida 
de residus
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El servei de recollida de residus Sistemes

CÀRREGA BILATERAL

CÀRREGA LATERAL

CÀRREGA POSTERIOR



BARRI DEL CONGRÉS I ELS INDIANS
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Mobles i trastos vellsEl servei de recollida de residus

Dijous de 20 a 22 h

Recollida 
de mobles 
i trastos vells

Es manté el servei

Cal deixar els mobles davant 
la portería de casa

RECOLLIDA SELECTIVA



El servei de recollida de residus
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CENTRES DE 
RECOLLIDA 
D’ALTRES 
RESIDUS

PUNT VERD MÒBIL
Pl. del Congrés Eucarístic, 10

Dilluns de 8:30 a 14:00 h

PUNT VERD MÒBIL
Pl. de Maragall, 14

Dissabte de 16:00 a 19:30h

Punts Verds

Punt Verd fixe
C\Rovira i Virgili, 14
De dilluns a dissabte:
(9-14h i 16:30-19:30h) 



Criteris per les ubicacions de 
contenidors



CRITERIS GENERALS DIMENSIONAMENT
Distàncies

En zones urbanes es fixa una distància màxima del usuari fins al contenidor més proper de 50 metres.
En zones menys denses es recomana una distància màxima de 80 metres.

Dimensionament dels contenidors

En zones on es remodeli l’espai sense variar el nombre de població es mantindrà el mateix nombre de 
contenidors existent. 
En zones de nova construcció es calcularà les necessitat de contenització en funció al nombre d’habitatges :



AGRUPAMENT DE TOTES LES FRACCIONS
Seguint les indicacions del Plec de Condicions Tècniques de la contracta, s’han agrupat els contenidors en 
base als següents criteris de prioritat:

S’hauràn de posar totes les fraccions en una mateixa bateria.

La fracció d’orgànica es considera un residu aprofitable, aleshores si no hi caben tots els contenidors
junts, l’orgànica s’agruparà amb els contenidors de selectiva, és a dir, amb els de paper i cartró, materials
reciclables i vidre.

Com a última instància, el d’orgànica
s’agrupa amb el de rebuig



CRITERIS GENERALS BÀSICS 

• No posar-los davant les portes de bars, restaurants i comerços alimentació en generals.
• Mantenir distàncies mínimes de 1,5m a zones d’estada o sensibles de molèsties per olors.

Preferiblement buscar espais on no hi hagin habitatges (places, solars, cases deshabitades, etc..) 



CRITERIS D’ACCESSIBILITAT :
Cal garantir que el contenidor sigui accessible pel ciutadà:

• No s’han de posar els contenidors davant de: 
• Escocells dels arbres
• Fanals, màstils, bústies i altres mobiliaris urbans
• Aparcaments de bicicletes.

• Evitar posar-los sobre la vorera, i en cas que no hi hagi alternativa, intentar garantir un pas pel vianant mínim 
d’1,5 metres

• Situar els contenidors preferiblement sempre en calçada en carril d’estacionament.

• En la mesura del possible, col·locar els contenidors propers als passos de vianants per facilitar-ne l’accés

La voluntat és que totes les ubicacions siguin accessibles, en cas que no sigui possible, es procura tenir al 
menys una ubicació propera que sigui accessible.



CRITERIS ASSOCIATS A LA SEGURETAT VIÀRIA:
El cas de situar-los abans d’un carril bici, s’ha de prioritzar l’accés als vianants mitjançant un “damero” pintat a 

terra

• No es poden posar en llocs on es limiti la visibilitat de sortides de vehicles en pàrquings i guals.

• Situar els contenidors preferiblement sempre en calçada en carril d’estacionament.

• Sempre que es pugui, col·locar els contenidors just després dels passos de vianants en sentit de la 
circulació, per facilitar la visibilitat dels vianants.

• Es poden col·locar al xamfrans màxim dos contenidors en els xamfrans, sempre que a prop hi hagi una 
ubicació completa i accessible.

• En cas d’ubicacions de motos abans del passos de vianants caldrà ubicar sempre primer els contenidors, 
posant les motos just al costat del pas de vianants

• Sempre cal respectar els 5 metres mínims entre el contenidors i el pas de vianants o parades de bus.

• Els contenidors sempre han d’anar alineats al carril d’estacionament i al carril de circulació de forma que no 
es pugui provocar una situació de perill de xoc del vehicle contra el contenidor.



Dades de contenidors del barri



CANVIS I AJUSTOS DEL SERVEI DE RECOLLIDA : 

Amb l’objec*u d’evitar desbordaments i validar la contenització a carrer, es realitzen estudis i anàlisis con*nu de l’ompliment
dels contenidors.

Arrel d’aquets anàlisi, es fan els canvis respecte a les freqüències de recollida i/o al número de contenidors de cadascuna
de les ubicacions per ajustar-los a la necessitat de la zona segons l’ús

Segons la *pologia del carrer, potser que s’incremen* o la freqüència de recollida o el número de contenidor.
Això dependrà de l’op*mització de la ruta i de les molès*es pel trànsit i el soroll. 



Evolució dels contenidors del barri del Congrés – Indians :

Com es pot veure en els 
quadres precedents :

- S’ha incrementat el número de 
contenidors de selectiva (paper,
materials reciclables, vidre) per 
afavorir la recollida d’aquestes 
fraccions.
-S’ha mantingut la contenització 
de fracció resta, de manera que 
hi ha algunes ubicacions només 
amb aquesta fracció, que es 
desitja anar reduint. 



Per fraccions, son els següents:

RESTA: Recollida diària en torn de nit
ORGÀNICA: Recollida en dies alterns en torn de nit.

PAPER: Recollida diària del 90% de les ubicacions, i de dos cops al dia en un 10%.
ENVASOS: Recollida diària del 90% de les ubicacions, i de dos cops al dia en un 10%.
VIDRE: Setmanal o dos cops a la setmana, en torn de matí.

Actualment s’està duent un estudi de les fraccions paper i envasos per tal d’acabar d’ajustar les freqüències
de recollida. A tal efecte s’ha realitzat un seguiment exhaustiu de l’estat d’ompliment dels contenidors
d’aquestes fraccions.

Altres mesures per millorar l’estat de netedat des de la data d’inici de la nova contracta són:
- Buidat extraordinari de les papereres de les zones de més ús (zona comercial) en el torn de nit 
- Ampliació de la recollida del paper/cartró d’origen comercial al carrer Garcilaso 

Freqüències i horaris de recollida de les diferents fraccions



Freqüències de rentat 
contenidors i entorns



Freqüències i horaris del rentat exterior i per sota dels contenidors
Periòdicament es fa un rentat amb aigua a pressió tant dels contenidors de la ubicació com del seu entorn. Aquest 
rentat es fa amb una freqüència quincenal durant tot l’any.

Pel que fa al rentat per sota de les ubicacions, aquest es realitza de forma quincenal en els contenidors de
càrrega bilateral, que són el sistema de recollida majoritàriament implantat en aquest barri.

Servei de manteniment de l’entorn de contenidors
Es disposa d’un servei de manteniment de l’entorn de contenidors que passa tres vegades al llarg del dia per la mateixa
ubicació en els diferents torns (ma:, tarda, nit).
Aquest servei s’encarrega de re*rar tots els residus que hi pugui haver abandonats al costat de la ubicació.
Tanmateix es disposa d’equips específics per a la recollida de voluminosos en dies programats, en el cas del
Congrés- Indians tots els dijous en torn de nit; i per a la recollida dels voluminosos abandonats fora del dia
es*pulat, en torn de maQ i en torn de tarda.



Amb el nou contracte i la 
coresponsabilitat ciutadana... 


