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El servei de neteja de la via pública
augmentarà la seva freqüència mitjana
passant de 5 a 6 cops a la setmana
La recollida de la brossa orgànica s’estendrà
a tota la ciutat
La totalitat dels contenidors estaran adaptats
per a tothom
La recollida de residus serà menys sorollosa,
menys contaminant i reduirà el consum
d’aigua

Barcelona, 12 de febrer de 2008

Aspectes més destacats de la
nova contracta de neteja i
recollida de residus 2009-2017
La nova contracta de neteja i recollida de residus a la ciutat, que començarà l’any que ve i
s’allargarà fins el 2017, tindrà com a objectiu millorar el servei en diferents aspectes: el
servei de neteja de la via pública augmentarà la seva freqüència mitjana passant de 5 a 6
cops a la setmana, la recollida de la brossa orgànica s’estendrà a tot Barcelona, i les
empreses que ofereixen el servei adoptar millores ambientals com la reducció de sorolls,
l’ús de combustibles sostenibles i la disminució del consum d’aigua.
La contracta també estableix una nova distribució del servei per zones, dividint la ciutat en
4 grans àrees.
La zonificació serà la següent::
Zona 1: Ciutat Vella, l’Eixample, Gràcia;
Zona 2: Sants- Montjuïc Les Corts, Sarrià-St. Gervasi;
Zona 3: Horta - Guinardó i Nous Barris;
Zona 4: Sant Andreu, Sant Martí i platges.
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Reforçament del servei de neteja
El servei de neteja de la via pública augmentarà la seva freqüència mitjana passant de 5 a
6 cops a la setmana, i també es reforçarà el servei d’actuació immediata. Per tal de donar
resposta a les necessitats dels carrers segons els usos, s’incrementa la neteja en torns de
tarda, nits i festius.
La contracta té com a objectiu la neteja global i integral de l’espai públic i, per tant, inclou
aspectes que abans es feien de manera separada com el buidat i manteniment de
papereres o la neteja de zones verdes viàries.
La nova contracta també apostarà perquè fins al 90% de l’aigua que s’utilitza pel baldeig
dels carrers sigui freàtica, tendint de forma progressiva a què aquest percentatge augmenti
fins el 100 % de l’aigua.

Incentivació de la recollida selectiva
Per tal d’incrementar la recollida selectiva s’augmenta el nombre de contenidors de paper,
vidre i envasos. Així es passarà d’1 punt triple de recollida per cada 700 habitants a un
punt per cada 500 habitants i, per tant, augmentarà el nombre de punts passant de 2.600
fins a 3.750 (37% d’increment). D’aquesta manera es facilita la recollida selectiva amb una
major proximitat dels contenidors als usuaris.
S’unificarà per zona la forma de tots els contenidors de les diferents fraccions, que es
diferenciaran pel color de la tapa per tal de facilitar la recollida selectiva: verd pel vidre,
blau pel paper, groc pels envasos, marró per la brossa orgànica i gris pel rebuig.
Com un element més d’incentivació de la recollida selectiva i d’educació ambiental, es
preveu l’extensió de la recollida selectiva de manera diferenciada a les escoles.
D’altra banda, es mantindrà la recollida de residus voluminosos un dia per setmana als
barris.
Amb aquestes accions, l’Ajuntament de Barcelona vol assolir els objectius que en matèria
de recollida selectiva marca el Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya
(PROGREMIC).
Comparativa del número de contenidors segons la fracció
NOMBRE DE CONTENIDORS
TOTAL

Situació
actual

Diversitat de
contenidors al
carrer (càrrega
lateral, 1.100,
1.700, iglús)

23.608

Proposta

Tipologia de
contenidors
unificats per
territori

26.914

Resta

Orgànica

12.270

82

4.164
bicompartimentats

10.803

5.401

Paper

Envasos

Vidre

2.368

2.335

2.389

3.570

3.570

3.570
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Desplegament de la recollida de la brossa
orgànica a tota la ciutat
Una de les novetats d’aquesta contracta serà l’extensió a tot Barcelona de la recollida de la
brossa orgànica, servei que actualment arriba al 34% de la ciutat.
L’extensió de la recollida orgànica a tota la ciutat es farà mitjançant contenidor separat,
amb un total de 5.400 contenidors per a brossa orgànica. D’aquesta manera, es passarà
d’una capacitat actual de 2.718 m3 a 9.722 m3. No s’utilitzaran, per tant, els contenidors
bicompartimentats.
Com ja es fa actualment, la periodicitat de recollida de la brossa orgànica serà diària, igual
que la recollida de la fracció de rebuig.
La nova contracta serà flexible i, per tant, preveu l’adaptació dels recursos. Així, per
exemple, a mesura que augmenti l’ús que els ciutadans facin dels contenidors de brossa
orgànica, l’Ajuntament estarà en disposició de reduir el nombre de contenidors de rebuig.
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Contenidors accessibles per a tothom
Un dels objectius de la nova contracta és disposar de contenidors accessibles per a
tothom. L’Ajuntament vol que un mateix contenidor pugui ser utilitzat per gent gran,
persones amb mobilitat reduïda, invidents, etc. Això serà possible gràcies a la incorporació
d’aspectes ergonòmics com la limitació de l’alçada, la incorporació de pedals o la
senyalització per a invidents.

Extensió de la recollida comercial
El servei de recollida de la brossa dels comerços, que fins ara s’oferia als grans
generadors de residus i els eixos comercials, també s’estendrà als anomenats productors
importants, com ara restaurants i fruiteries, amb l’objectiu d’incrementar la recollida
selectiva i responsabilitzar als comerços de la producció de residus. Cal destacar que els
restaurants i comerços generen una important quantitat de brossa orgànica.

Recollida comercial
Tipus generador
Grans generadors
Importants

Característiques
generació(*) > 900 litres
superfície = 500 m2
generació > 240 litres
superfície = 250 m2

Nombre

Tn estimades /
productor i any

1.265

29,5

14.397

10,3
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Millores ambientals
Menys soroll, menys contaminació i menor consum d’aigua
En l’adjudicació de la contracta es farà una valoració positiva de les ofertes més
respectuoses ambientalment. Es posarà un especial accent a la reducció de sorolls, la
disminució de la contaminació generada pels vehicles i la reducció del consum d’aigua.
En la nova contracta s’exigeix a les empreses adjudicatàries la reducció del soroll en el
desenvolupament del servei de recollida, amb l’elecció de maquinària que suposi un menor
impacte acústic. D’altra banda, s’incorporaran en els vehicles tecnologies ambientalment
respectuoses per a la millora de la qualitat de l’aire i la reducció d’emissions de CO2 a
l’atmosfera gràcies a l’ús de combustibles com el biodiesel, el gas natural i l’electricitat.
Es reduirà el consum d’aigua en general i, especialment, el consum d’aigua potable,
incorporant també l’ús de perlitzadors, sistemes de regulació de cabal, de reaprofitament
de l’aigua i de reducció de consum d’aigua a les instal·lacions.
S’avaluaran anualment els paràmetres ambientals del servei de les empreses, a les que
s’exigirà que formin a tots els seus treballadors en tots els aspectes ambientals. Es
demanarà la ISO 14.001 en vigor.
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Campanyes de sensibilització
L’Ajuntament durà terme campanyes de sensibilització per conscienciar a la ciutadania
sobre la importància d’augmentar la recollida selectiva, corregir les conductes inadequades
i sobretot per donar a conèixer com s’ha de fer la selecció de la brossa orgànica, que amb
la nova contracta s’estendrà a tota la ciutat.
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