
l novembre de 2000 van entrar en funcionament els nous serveis de neteja  i

recollida de residus per un període de set anys. Es tracta d’una eina

fonamental que permet la gestió conjunta de la neteja viària i de la recollida

de residus i que, a més, contempla un pla de sensibilització de la població envers la cultura del

reciclatge i la minimització de residus. Perquè la ciutat més neta és la que menys s’embruta.

Les millores tecnològiques en els equips de neteja, la renovació dels contenidors, la implantació

de nous sistemes de recollida i la posada en marxa del primer Ecoparc són actuacions engegades

en els darrers quatre anys que suposen passes molt importants en el camí cap a la Ciutat Neta. 
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Impulsar millores tecnològiques, augmentar efectius i freqüències de

pas, i tenir més cura del medi ambient han estat les principals línies

d’actuació dels darrers anys

Ł neteja viària

Ł recollida selectiva de residus

Ł tractament de residus

ls nous serveis de neteja i recollida de 
residus, que van entrar en funcionament el
novembre de 2000 per un període de set anys,
han comportat canvis radicals. Pel que fa a la nete-
ja, cal remarcar l’increment en la freqüència dels

serveis, l’adaptació de les actuacions a les necessitats de les
diverses zones, la utilització de més vehicles, el foment de l’ús
d’energies alternatives i l’estalvi d’aigua, gràcies a la creixent uti-
lització de l’aigua freàtica. Quant a la recollida, en els darrers
tres anys s’han engegat les actuacions següents: incorporació
de millores tecnològiques als equips emprats, renovació del
parc de contenidors, implantació de nous sistemes de recollida
–comercial, voluminosos, pneumàtica i Punts Verds, entre
altres– i entrada en funcionament del primer Ecoparc.

Ł Aquests serveis disposen d’un parc de vehicles
de tecnologia avançada i cada cop més respec-
tuosos amb el medi ambient. Actualment estan
treballant al carrer 558 vehicles de neteja, 271
dedicats a la recollida de residus, 45 al buidat de papereres
i 6 a la neteja de grafits. Del total, 69 vehicles funcionen amb
gas natural i 14 amb energia elèctrica.

Ł Als carrers de Barcelona hi ha 19.669 papereres. El nom-
bre de buidats mensuals s’estima en 400.000, un 80% més
que l’any 1999, gràcies a la implantació del Sistema de
Programació Integral, que inclou un xip electrònic a cada
paperera que permet detectar de manera personalitzada
les necessitats de buidat.

Ł La neteja de pintades i grafits s’ha reforçat de manera
important amb un rendiment anual de 102.378 m2 netejats,
un 92% més que fa dos anys. Des del 2001 el servei es
duu a terme de manera programada, mentre que anterior-
ment s’actuava, bàsicament, com a resposta puntual a la
demanda dels ciutadans. 

e
cada any, es netegen de pintades 
i grafits 102.378 m2 de superfície

neteja viària

Barcelona disposa de
19.669 papereres. 

El nombre de buidats
supera els 400.000

mensuals
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A més de l’increment progressiu dels Punts Brossa Neta
(integrats per tres contenidors per a vidre, paper i envasos), s’ha

consolidat la xarxa bàsica de Punts Verds, s’han implantat 
quatre Punts Verds Mòbils i s’ha iniciat la construcció 
de Punts Verds de Barri i Punts de Reciclatge. Pel que

fa a la recollida domiciliària, s’ha fet una aposta
important pel sistema pneumàtic i per la

implantació de contenidors bicompartimentats
per separar la fracció orgànica.

Novetats en la recollida

Ł Mentre que a l’inici de la implantació dels nous serveis de
neteja i recollida l’any 2000 es recollia de forma separada
el 10% dels residus generats a la ciutat, actualment el per-
centatge s’ha incrementat fins al 25,5%. Aquesta evolució
ha estat possible gràcies a l’esforç de desplegament dels
nous serveis i a la campanya de comunicació i sensi-
bilització ciutadana dels tres últims anys.

Ł Desplegament del servei de recollida comercial, implan-
tat des del setembre de 2000 a 39 eixos. Consisteix en
una recollida diària en horari nocturn de matèria orgànica
i rebuig, i una de paper i cartró tres cops per setmana. Es
beneficien d’aquesta darrera recollida 16.592 establi-
ments, i 1.723 de la de matèria orgànica. Així, el 2002
s’ha incrementat espectacularment (en un 62%) la recolli-
da de la fracció orgànica comercial.

recollida selectiva
deresidus

1998 1999 2000 2001 2002

16.113 24.317 28.688 51.031 51.882

16.113 24.317 22.688 26.854 27.378
_ _ 6.000 24.177 24.504

12.398 13.908 14.969 16.588 18.143

4.232 5.392 6.547 8.016 9.490

6.596 9.442 15.731 29.572 48.356
_ _ 779 10.010 16.217

1.398 2.698 2.097 2.915 6.347
_ _ _ 888 4.800

4.238 5.839 7.603 8.432 9.649

960 905 5.251 7.328 11.343

27 23 1.075 1.885 4.181

7.449 8.344 9.009 12.626 14.387

14.677 19.395 21.799 22.768 23.949
_ _ _ _ 46.569

61.492 80.821 97.818 142.485 216.956

RECOLLIDA SELECTIVA (tones)

Paper/cartró

• Recuperat pel Sector

• Altres recuperadors

Vidre

Envasos

Matèria orgànica

• Comercial

• Mercats

• Domèstica

• Parcs i Jardins

• Mercabarna

Altra selectiva Mercabarna

Punts Verds

Voluminosos

Fracció de rebuig a metanització

TOTAL SELECTIVA

Si l’any 1998 es van recollir selectivament 61.000 tones de residus, 

el 2002 s’han superat les 216.000, és a dir, un 250% més 

1998 1999 2000 2001 2002

61.492 80.821 97.818 142.484 216.956

631.956 647.516 657.209 630.102 588.030

72.604 74.071 64.781 64.201 45.209

766.052 802.408 819.808 836.787 850.195

8,0% 10,1% 11,9% 17,0% 25,5%

RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS (Tones)

Selectiva

Domiciliària

Altres recollides

TOTAL RSU

Selectiva/TOTAL RSU (%)

Nota: Amb la introducció dels RSU de Mercabarna i a fi de fer homogènia la informació per a aquest període,
s'ha refet la sèrie que es venia publicant en memòries anteriors.

RECOLLIDA SELECTIVA (% sobre total RSU)

COMPOSICIÓ DE LA RECOLLIDA SELECTIVA

Paper

Orgànica 

Rebuig a
metanització

Voluminosos 

Vidre

Punts Verds

Envasos

Mercabarna
(no orgànica)

24%

22%

21%

11%
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7%
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Més capacitat

Ł Abans d’entrar en funcionament els nous serveis, als
carrers de la ciutat hi havia 21.049 contenidors de
recollida domiciliària. Actualment, n’hi ha 16.371,
però s’ha guanyat un 49% en capacitat de recollida. És
a dir, amb menys contenidors –especialment de càrre-
ga lateral i més grans– es guanya efectivitat i es
millora l’aspecte dels carrers i places.

Ł En els darrers quatre anys, el nombre de contenidors
de recollida selectiva agrupats en els Punts Brossa
Neta (PBN) ha passat de 3.862 a 6.263, i la seva capa-
citat de recollida s’ha incrementat en un 86%.

el 1999 es recollia de forma separada 
el 10% dels residus generats a la ciutat. 

Ara el percentatge és del 25,5%

1998 2002

21.049 16.371

20.494 4.155

0 4.856

555 7.360

0 575

0 7.422

0 2.654

0 3.673

0 1.095

3.862 6.263

1.338 2.135

1.269 2.071

1.269 422

0 1.649

1.255 2.057

1.255 414

0 1.643

254 319

CONTENIDORS DE RSU (un i ta ts )

Ł El 2002 s’ha ampliat notablement (fins a 334 entitats) el
servei de recollida a “grans productors” de residus,
és a dir, a empreses que en generen diàriament més 
de 1.100 litres (hotels, hospitals, clíniques, escoles, 
supermercats). Aquestes organitzacions disposen de
contenidors específics (per a la fracció orgànica i el
rebuig) dins de les instal·lacions, la qual cosa ajuda a
millorar el paisatge urbà. 

Ł Al llarg del 2002 ha continuat la implantació progressiva
de la recollida de matèria orgànica domiciliària, ini-
ciada el 2001 al barri del Congrés, a Sant Andreu, on es
van instal·lar els primers contenidors bicompartimen-
tats. Avui aquests contenidors s’estan introduint
progressivament a altres barris. A més, a les zones de
recollida pneumàtica també s’ha iniciat la recollida de la
fracció orgànica en bosses de color taronja que faciliten
la selecció òptica a l’Ecoparc.

Ł Aquest any, gràcies a l’entrada en funcionament de
l’Ecoparc, 46.569 tones de la fracció de rebuig dels
residus s’han destinat a aquesta instal·lació per fer-ne
una valorització energètica d’acord amb l’actual norma-
tiva comunitària.

Ł Implantació del servei de recollida porta a porta de
mobles i trastos vells, amb una freqüència que ha pas-
sat de mensual a setmanal. Cada setmana, una mitjana
de 2.500 persones demanen aquest servei gratuït, que
es pot sol·licitar per mitjà d’una trucada al 010 o bé con-
nectant-se al web de l’Ajuntament (www.bcn.es).

Ł A principis de 2002 es va endegar el Pla Director de
Recollida Pneumàtica de RSU (residus sòlids
urbans), que preveu la construcció de 9 centrals, 90
km de xarxa i unes 5.000 bústies d’abocament, per
donar servei a uns 220.000 habitants. Actualment, fun-
cionen dues centrals de recollida pneumàtica: Vila
Olímpica i Sagrera-La Maquinista. Durant el 2003 es
posaran en marxa les de Santa Caterina-Ciutat Vella i
Diagonal Mar i, el 2004, la del Fòrum. A més, la reco-
llida pneumàtica mòbil està implantada a Gran de
Gràcia, Argenteria, plaça de la Vila de Madrid, plaça de
Sant Agustí, rambla del Raval i Gran de Sarrià.

RECOLLIDA DOMICILIÀRIA

CONTENIDORS

• De 1100 litres

• De 1700 litres

• De 3200 litres (càrrega lateral)

BUJOLS

RECOLLIDA COMERCIAL

BUJOLS

• Orgànica

• Rebuig

• Paper

RECOLLIDA SELECTIVA

TOTAL

VIDRE

PAPER

• Iglú

• Càrrega lateral

ENVASOS

• Iglú

• Càrrega lateral

MERCATS
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tractament
deresidus

l tractament dels residus sòlids urbans és una
competència metropolitana. En els darrers quatre
anys s’han iniciat avenços importants, sobretot
amb l’entrada en funcionament l’any 2002 de
l’Ecoparc Barcelona, a la Zona Franca. Es trac-

ta d’un equipament ambiental per al tractament integral dels
residus metropolitans. La seva funció és valoritzar la fracció
orgànica i fer tractaments complementaris als residus indife-
renciats o rebuig, com ara la tria i separació de materials
recuperables, el compostatge i la metanització.

Ł Fins aquest moment dos terços dels residus urbans es trans-
portaven a dipòsits controlats i una tercera part es repartia
entre les plantes de valorització energètica de Sant Adrià de
Besòs i la de reciclatge de Gavà. L’Ecoparc de la Zona
Franca –amb una capacitat de tractament de 300.000 tones
l’any– ha de permetre que un 30% dels residus que fins ara es
canalitzaven cap al circuit finalista sigui recuperat o reciclat. I
quan entrin en funcionament els Ecoparcs de Montcada  i
Reixac (Ecoparc del Besòs) i Sant Adrià de Besòs
(Ecoparc del Mediterrani), previstos per al 2006, aquestes

tres instal·lacions tractaran conjuntament el 60% dels residus
metropolitans. Un 33% anirà a la planta de valorització ener-
gètica i el 7% restant, a dipòsits controlats. 

Ł L’Ecoparc que s’ubicarà a Sant Adrià de Besòs s’integrarà a
la planta de valorització energètica ja existent, i tot plegat for-
marà un complex uniforme a la zona del Fòrum 2004.
Aquest complex podrà tractar 430.000 tones l’any, de les
quals 260.000 aniran destinades a l’Ecoparc. Com a primer
pas cap a aquesta transformació, el 2002 s’han remodelat
les calderes de la planta de Sant Adrià per tal d’incrementar-
ne el rendiment tèrmic i aprofitar part de l’energia fins ara no
utilitzada per satisfer les demandes de climatització i cale-
facció de l’àrea del Fòrum 2004.

Ł L’increment del reciclatge que suposarà la utilització dels
Ecoparcs contribuirà a reduir els residus que van al dipò-
sit controlat del Garraf, gestionat per l’Entitat
Metropolitana del Medi Ambient des del 2001. Això signifi-
ca avançar cap a la seva desactivació i recuperació
paisatgística, prevista l’any 2006.

Es consolida la xarxa 
de Punts Verds

Ł Amb la inauguració, els anys 2000 i
2001, dels Punts Verds de Sant Andreu,
Les Corts-Pedralbes i Vallbona es va com-
pletar a la ciutat la xarxa de set Punts
Verds (deixalleries). Un 55% dels usuaris són
petits industrials i la resta, particulars. L’any 2002, la
recollida en aquestes instal·lacions ha augmentat un 14% en
relació al 2001. Es preveuen increments importants a partir
de 2003, amb l’aplicació de les noves directives de la UE per
a la recollida del material electrònic.

Ł El darrer any s’ha consolidat la recollida feta als quatre
Punts Verds Mòbils que es van inaugurar el 2001. Es
tracta de vehicles itinerants que donen servei cada set-
mana a 63 indrets diferents de la ciutat.

Ł El 2002 s’han inaugurat els primers
Punts Verds de Barri a Vallvidrera i Clot, i

estan en construcció els de Sants, Gràcia,
Sant Andreu, Horta i Eixample. Al llarg de l’any

2003 es completarà la xarxa prevista, fins arribar
a un total de 10 punts, un per districte.

Ł El 2002 també s’ha iniciat el programa de construcció de
petits punts verds anomenats Punts de Reciclatge,
instal·lacions innovadores que complementen els PBN en la
recollida de les fraccions de paper, vidre i envasos. Aquest
sistema utilitza tecnologies més avançades, ja que tant la
recollida com l’emmagatzematge es fan sense produir brutí-
cia ni soroll. A finals de 2002 i principis de 2003 s’han
implantat a la plaça Sarrià, Travessera de Gràcia i Nou Barris.

e

El 2006 funcionaran els
Ecoparcs de la Zona Franca,
Montcada i Sant Adrià, que
tractaran conjuntament el 60%
dels residus metropolitans

L’Ecoparc de Barcelona, ja en funcionament, és el primer dels tres de què

s’ha de dotar l’Àrea Metropolitana.

P L A  D I R E C T O R  D E  R E C O L L I D A  P N E U M À T I C A


