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 L’augment de la plantilla del servei 

permet incrementar la freqüència      

de la neteja als barris i la  

mecanització en millora l’eficiència 

 

 

 

 S’aprecia una millora de la qualitat de 

la fracció orgànica recollida reduint el 

volum d’impropis del 33% al 22% 

 

 

 

 S’han repartit 220.568 kits d’orgànica, 

una de cada 3 llars ja té el cubell per a 

les restes de menjar (33% de les llars) 

 

 

 

 1.700 contenidors antics s’han 

distribuït gràcies a programes de 

cooperació internacional i altres 1.100 

han anat a d’altres municipis de l’Estat 
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Un canvi global, l’inici del camí cap a un 

canvi d’hàbits dels ciutadans 

 

El desplegament de la nova contracta de Neteja i Gestió de residus ha acabat 

del seu desplegament a la ciutat tot just fa una setmana. Ha estat un canvi que 

ha comportat la substitució integral de tots els contenidors a Barcelona i la 

introducció i extensió d’un nou contenidor, el de la recollida orgànica. Suposa 

l’inici d’una nova etapa en els serveis de neteja amb increment de la plantilla 

dedicada al servei, l’optimització de la maquinària i recursos per desenvolupar-

lo, un canvi substancial en la concepció integral del servei de neteja de l’espai 

públic, l’ambientalització del serveis amb l’extensió d’energies més sostenibles i 

la intensificació de la cerca de complicitat ciutadana amb campanyes 

d’informació i sensibilització a tots els segments de la població.  

 

La neteja, més freqüència i més personal 

per a la millora integral de l’espai públic 

 
 

 

Cal recordar que  la nova contracta de 

neteja que va començar al novembre 

passat suposa una inversió en els vuit 

anys de durada previstos (1 de 

novembre de 2009 a 31 d’octubre de 

2017) de 1.994 milions d’euros. Les 

empreses adjudicatàries del servei son 

FCC ( Zona Centre); CESPA  (Zona 

Oest); URBASER (Zona Est) i CDL-

COMSA (Zona Nord). Aquestes 

empreses han subrogat els treballadors 

de l’anterior contracta però responent 
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als requeriments de les condicions exigides des de l’Ajuntament s’ha 

incrementat el nombre de treballadors directes en un 7,5%. Així s’ha passat de 

un total de plantilla  de 3.831 persones de l’anterior contracta a les  4.061 de 

l’actual. És remarcable el fet que la contractació de treballadores per als nous 

serveis se situa actualment en el 30%. A tall d’exemple del total de 1.253 llocs 

de treball de conducció un total de 298 estan ocupats per dones, 70 

conductores de camions de 

gran volum (vehicles de 

recollida i cisternes) 41 

conductores de màquines 

baldejadores i escombradores 

i 187 conductores de vehicles 

lleugers (furgonetes i porters). 

 

La mecanització i incorporació 

de noves màquines al servei 

ha permès incrementar 

l’eficiència dels serveis de la 

recollida de residus i per això 

es pot incidir més i millor en la 

neteja, conservació i 

manteniment de l’espai públic. 

Aquesta és un altra  de les 

prioritats de la nova contracta, incrementar l’eficiència i la qualitat. En aquest 

sentit la incorporació al parc mòbil de les empreses de nova maquinària 

singular com les noves escombradores-baldejadores o els vehicles amb vapor 

per a la neteja de taques a l’entorn dels contenidors, papereres i voreres 

formen part d’aquesta nova etapa de la neteja a la ciutat que es planteja l’espai 

públic des d’una òptica integral a l’hora d’abordar el servei. 
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Un servei que compren la neteja viària incloent amb aquesta nova contracta el 

buidat i manteniment de les papereres de la ciutat, el servei de neteja de les 

zones verdes dins la trama urbana ( parcs infantils, zones d’esbarjo) i el servei 

de neteja de les platges del litoral urbà (sorra, accessos, papereres i residus). 

La nova contracta incorpora també serveis complementaris específics segons 

les necessitats de les diferents zones urbanes (pla de caiguda de la fulla, 

esdeveniments especials i accions específiques de reforços durant les festes 

de Nadal on es va produir un reforç del servei que, en la majoria dels casos, 

suposava pràcticament duplicar-lo. 

 

Alguns dels aspectes claus de l’operativa de la nova contracta en la neteja dels 

carrers de Barcelona comprenen la neteja bàsica. Serveis de neteja 

complementària, plans especials de neteja i atenció immediata davant 

situacions imprevistes.  

 

El plantejament del servei ha comportat compartimentar la ciutat en diferents 

tipologies que requereixen diferents nivells d’atenció i servei atenent a l’ús de 

les vies o zones. Les tipologies identificades són: 

 

1.- Turisme comercial monumental (per exemple Gòtic) 

2.- Turisme comercial (per exemple  Quadrat d’Or) 

3.- Comercial d’alta densitat (per exemple Barri St. Antoni) i de 

mitja densitat (per exemple Escorial, Travessera de Dalt) 

4.- Oci (per exemple places de Gràcia) 

5.- Residencial – comercial (per exemple Eixample) 

6.- Residencial (per exemple Vallcarca / Penitents) 

 7.- Gran vies (per exemple Diagonal, Gran Via C.C) 

8.- Industrial o muntanya (per exemple El Rectoret, Bon Pastor) 

9.- Específic de Ciutat Vella 

 

 

Amb la nova contracta i amb l’objectiu de fer de la proximitat un valor afegit del 

servei s’han redissenyat les instal·lacions associades al servei de neteja amb 

els parcs de districte que passen de 9 a 11, els parcs auxiliars que passen de 
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10 a 19 i els parcs centrals que es mantenen en quatre. En total la nova 

contracta ha suposat la posada en marxa d’11 nous espais de treball, dos parcs 

de districte i nou parcs auxiliars més 

 

Un dels elements claus d’aquest desplegament ha estat l’arribada del 

contenidor de la brossa orgànica, un nou element que s’ha incorporat al 

paisatge urbà i que comportarà un progressiu canvi d’hàbits a la ciutadania que 

des d’ara tenen a l’abast la separació de les cinc fraccions dels residus en 

origen: Orgànica, Paper/Cartró, Envasos, Vidre i Rebuig. Un canvi global que 

obre el camí cap a un canvi d’hàbits de la ciutadania.  

En total s’han desplegat a Barcelona 26.376 contenidors. Això suposa un 98% 

del previst a la nova contracta que preveu que quan arribi al 100% hagi 

desplegat a la ciutat 26.914 contenidors. Si bé la principal novetat ha estat 

l’arribada del nou contenidor de la brossa orgànica, el desplegament de la 

contracta s’ha fixat altres objectius com l’increment del nombre de contenidors 

de la recollida selectiva ( paper/cartró, vidre i envasos) passant a una ràtio de 

un contenidor cada 500 habitants quan abans de la nova contracta aquesta 

ràtio era d’un contenidor cada 700 habitants. 

 

I les primeres dades provisionals del volum de matèria orgànica recollida  en 

els nous contenidors desplegats ens indiquen una tendència positiva que 

apunta cap a lleugers increments tant del volum en pes dels residus recollits 

com de la qualitat de la fracció orgànica recollida. Un punt de partida, si més no 

esperançador, indicatiu de la resposta ciutadana en positiu cap al nou sistema. 

Aquestes primeres dades situen l’increment de volum de recollida de la fracció 

orgànica en un 6% respecte l’any anterior (cal tenir present que aleshores la 

recollida de la orgànica no es trobava estesa a tota la ciutat). Així el volum 

global recollit se situa en el 34%. Un marcador que apunta una tendència que 

de confirmar-se i mantenir-se situa la ciutat en el camí d’acomplir 

progressivament en els objectius d’arribar a finals del 2012 a recollir el 55% de 

la brossa orgànica generada a les llars de la ciutat. 
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Un segon indicador que avala aquesta bona tendència inicial és la millora de la 

qualitat de la fracció orgànica recollida que se situa ara en el 22% quan en anys 

anteriors el volum d’impropis era del 33%. Un marcador que situa la ciutat a 

mig camí d’assolir l’objectiu fixat de reduir els impropis fins el 15%. A més s’ha 

detectat que un 50% d’aquests impropis abocats als contenidors de l’orgànica 

són residus que provenen de les fraccions bàsiques de la recollida selectiva 

(paper, vidre i envasos). Un símptoma que evidencia un mal hàbit per part de la 

ciutadania que considera el contenidor marró  de l’orgànica com a espai per a 

abocar residus que s’haurien de separar i adreçar als respectius contenidors de 

la brossa selectiva. El fet que apareguin barrejats dins el contenidor de 

l’orgànica indica que aquests ciutadans no separen els residus susceptibles de 

ser reciclats. 

 

En total s’han implantat a Barcelona el 99% dels contenidors de recollida de la 

fracció orgànica (contenidor marró) són 5.347 d’un total previst de 5.401. El 

volum de contenidors de la recollida selectiva també se situa en el 98% amb 

10.496 contenidors repartits d’un total de 10.710.  
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La segona fase, la fixació dels contenidors 

i ubicacions definitives 

 

Un desplegament d’aquest abast s’ha planificat en diverses fases. Amb el 

desplegament avançat, que s’ha realitzat progressivament i sense interrupcions 

en el servei de recollida diària, es va 

iniciar la segona fase. Es tracta de 

la fixació dels contenidors amb 

unes guies que, en centrar-los i 

alinear-los, impedeixen el moviment 

d’aquests i faciliten l’operativa de 

recollida per part de les camions del 

servei. 

 

És en el moment de fixar els 

contenidors de càrrega lateral i 

bilateral que es decideix la seva 

ubicació definitiva. La fixació 

comporta a més la senyalització de 

la ubicació amb el repintat dels 

espais que ocupen i el 

replantejament de les ubicacions 

quan es detecten possibles 

conflictes. L’operatiu es 

desenvoluparà fins al final del mes 

de març de 2010 i fins ara un 40% 

dels contenidors desplegats ja 

compta amb la seva corresponent 

guia i ubicació definitiva. 
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220.568 kits d’orgànica repartits 

 

En paral·lel al desplegament dels nous contenidors a cadascun dels districtes 

on arribaven aquests s’activaven els punts d’informació al ciutadà per tal 

d’oferir informació. En aquests punts es podia recollir el kit de la brossa 

orgànica: el cubell de la matèria orgànica, les bosses de la brossa, un imant de 

nevera i un receptari on les receptes incorporaven informació addicional per 

anar incidint en l’educació sobre què són els residus orgànics. La informació 

per recollir el kit s’ha enviat a cadascuna de les llars de la ciutat per carta 

prenent com a base el padró. La campanya informativa es fixava com a objectiu 

sensibilitzar els ciutadans sobre aquest nou hàbit que han d’incorporar a la 

seva quotidianitat i els efectes que el reciclatge dels residus orgànics tenen 

sobre la ciutat i el medi ambient. 

 

La campanya ha repartit un total de 220.568 kits de la orgànica, el que 

representa un 33% del total de llars de la ciutat que és de 650.258. Una de 

cada tres famílies de Barcelona compta ja amb el cubell per a la separació del 

residu orgànic del rebuig. La mitjana de contenidors repartits cada dia és de 

2.500 

 

 

. 
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A partir del mes de març, i un cop finalitzada la fase de desplegament dels 

nous contenidors  pels carrers de la ciutat– inclosos els de la matèria orgànica , 

finalitza la campanya d’informació a través dels Punts Informatius als barris de 

la ciutat.  A partir d’ara, tots els ciutadans que ho desitgin podran recollir un kit 

d’eines de la matèria orgànica a la xarxa de punts verds de la ciutat.  El kit es 

pot recollir a qualsevol  dels  punts verds de la xarxa:  17 punts verds de barri, 

96 parades de punts verds mòbils i 6 punts verds de zona. Es pot consultar  el 

que punt verd més proper al domicili a la web www.bcn.cat/mediambient. 

 

De l’expectativa crítica a la normalitat, les 

incidències 

 

El volum i característiques de la nova contracta ha comportat incidències que 

han evolucionat des de l’expectativa crítica inicial de les primeres setmanes a la 

normalitat. El volum de incidències recollides pel serveis d’atenció al ciutadà 

s’ha situat novament en les xifres anteriors a l’inici del desplegament. Cal tenir 

present que en set dels deu districtes de Barcelona l’empresa contractista ha 

canviat amb la conseqüent necessitat d’adaptació de la plantilla als nous 

itineraris i el desconeixement inicial de les rutes. La plantilla ha hagut d’adaptar-

se també a la nova maquinària posada en servei de forma simultània i que el 

desplegament dels contenidors s’ha desenvolupat sense interrompre el servei 

amb la qual cosa han hagut de conviure tots dos sistemes durant algunes 

setmanes. 

 

Així el promig diari de les incidències recollides ha passat de les 536 recollides 

la primera setmana de l’inici del desplegament, entre el 2 i el 8 de novembre  i 

les 89 incidències recollides la setmana del 22 al 28 de febrer de 2010, amb el 

desplegament pràcticament acabat. 

 

 

 

 

http://www.bcn.cat/mediambient
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Renovació de vehicles i maquinària; més 

eficiència amb menys soroll  

 
Un dels objectius de la nova contracta era l’increment en la mecanització del 

servei. La tecnologia possibilita que els nous camions de la recollida siguin 

comanats des de la cabina de conducció per un únic operari el que permet 

destinar personal al servei de neteja que també s’ha vist reforçat amb el nou 

disseny del servei. 

 

La renovació dels contenidors ha anat acompanyada d’una renovació del parc 

mòbil de vehicles i maquinària que suposa un 20% més d’unitats en servei. 

Fins a l’actualitat un total de 1.106 vehicles, dels 1140 previstos, ja presten 

servei a la ciutat. Els 41 vehicles elèctrics que manquen per entrar en servei 

estan a l’espera de la posada en funcionament de dos nous parcs de districte 

durant el 2010.  

 

La flota de vehicles la formen  264 recol·lectors (195 a l’anterior contracta), 128 

escombradores (84 a l’anterior), 486 caixes obertes i vehicles auxiliars (abans 

435), 116 cisternes, baldejadores i similars (57 abans), 48 vehicles 

rentacontenidors ( 32 abans) i 98 vehicles més ( 146 a l’anterior servei).  A tots 

aquests vehicles cal sumar la nova maquinària incorporada al servei de neteja 

Motiu incidència 2-8 Nov 2009 22-28 Feb 2010 

Neteja 139 23 

Brossa Neta 232 24 

Brossa domiciliària

  

69 14 

Recollida comercial

  

40 5 

Mobles 41 12 

Nou sistema 15 11 

TOTAL  536 89 
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que han passat de 231 carretons a 323 i les màquines complementàries al 

servei que han passat de 19 a 65 

 

Una flota que incorpora tecnologies ambientalment més respectuoses. Un 35% 

dels vehicles funcionen amb biodièsel (majoritàriament escombradores, 

baldejadores,  rentacontenidors i alguns recol·lectors), un 35% amb gas 

(majoritàriament cisternes,  recol·lectors i rentacontenidors) el i un 30% són 

vehicles elèctrics (majoritàriament els vehicles auxiliars, vehicles de brigada o 

caixa i aspiradores). L’anterior contracta tenia un 89% de vehicles amb 

biodièsel, un 8% amb gas i un 3% elèctrics). Aquest salt qualitatiu a més de 

redir emissions de gasos contaminants contribueixi substancialment a la 

minoració del soroll en la dinàmica de la recollida i neteja de la ciutat. 

 

Aquest però no és l’únic avantatge, la nova flota incorpora. Les noves 

màquines rentacontenidors incorporen avenços tecnològics que permeten 

reduir el consum d’aigua ja que incorporen economitzadors a les cisternes igual 

que també ho fan les escombradores baldejadores. Les noves màquines 

rentacontenidors en són un clar exemple de com un sistema eficient pot ajudar 

a reduir substancialment aquests consums d’aigua.  

 

Els serveis de neteja de la nova contracta han posat també l’accent en aquest 

punt i maximitzen l’ús de 

l’aigua freàtica per a la seva 

funció contribuint així a un 

major estalvi de l’aigua 

potable. 

 

Per últim el parc mòbil del 

servei ha incorporat mesures 

de seguretat i senyalització 

per millorar la visibilitat dels 

vehicles i la seguretat dels 

operaris que hi treballen: girofars, fletxes lluminoses o pantalles de leds 

informatives a la part del darrera dels camions alerten i informen els conductors 
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durant el servei del que està fent el vehicle, si està aturat en el moment de la 

recollida o bé si esta realitzant una operació de neteja de contenidors, etc. 

 

 

2.800 contenidors continuen la seva vida 

útil en altres municipis 

 

Els nous contenidors desplegats amb la nova contracta havien de complir tot un 

seguit de condicions com la millora de l’ergonomia i accessibilitat per a 

persones amb discapacitats o dificultats de mobilitat.  Així els nous contenidors 

tenen ajustada l’alçada de la boca d’entrada per facilitar-ne l’accés i per tal de 

facilitar l’abocament estan dotats amb pedals, manetes i marques tàctils.  

 

Ja que els criteris d’accessibilitat provocaven el recanvi total dels contenidors 

s’ha procedit a la gestió dels antics atenent a criteris de reutilització i reciclatge. 

Així i mercès a acords de cooperació internacional 1.700 dels vells contenidors 

s’han reaprofitat en països com Senegal, Argentina, Hondures i Cuba i uns 

altres 1.100 han estat distribuïts amb acords amb d’altres municipis de 

Catalunya (Sant Boi, Gavà, Cambrils, Badalona) i de la resta de l’Estat (Múrcia, 

Astúries, Andalusia, Madrid, Castella la Manxa, València, País Basc, Castella i 

Lleó i les Illes Balears).  

 

Mentre ha durat el procés del desplegament dels contenidors els vells han estat 

avaluats en funció del seu estat de conservació i, quan ha calgut, han estat 

reaprofitades algunes de les peces provinents d’altres contenidors fent-ne 

l’assemblatge d’aquests fins obtenir-ne unitats en condicions de qualitat de 

servei òptimes. 

 

La resta de contenidors que ja havien completat el seu cicle funcional han estat 

desballestats per reciclar-ne els dos principals components ferralla i plàstic. 

Materials que un cop separats han esdevingut matèries primeres per a la seva 

distribució. En total s’han recuperat 1.400 tones de ferralla i 550 tones de 

plàstic. 
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La imprescindible 

complicitat ciutadana 

 
L’èxit de la implantació de la nova 

contracta de neteja depèn en bona part del 

fet que la ciutadania assumeixi els nous 

hàbits que comporta. I per aconseguir 

aquesta complicitat i corresponsabilitat cal 

que aquests tinguin a l’abast tota la 

informació necessària. És per això que 

bona part dels esforços del desplegament 

s’han concentrat en fer arribar la informació i 

les eines necessàries a tots els barris de Barcelona. Conèixer què és, com es 

tria i quin destí final te la brossa orgànica han estat elements imprescindibles 

en el procés. Una informació que ha de contribuir 

a la major sensibilització de la població sobre els 

beneficis que comporta el reciclatge. 

 

Aquest ha estat l’objectiu de les campanyes de 

màrqueting directe per difondre que és la matèria 

orgànica, l’arribada del nou contenidor marró a la 

ciutat, accions informatives específiques 

adreçades en primer terme a col·lectius 

específics com comerços, escoles o col·lectius de 

nouvinguts 

 

 

 Per comerços: 

•  Campanya Nadal als eixos comercials per la recollida diària 

paper-cartró. 

•  Servei informatiu a 30.510 comerços 
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•  Recordatori als eixos comercials del dia i hora de treure el paper i 

cartró. 

 Per escoles: 

•  Programa Com Funciona: recollida orgànica a les escoles (més 

de 5.000 alumnes) 

•  Fem campanya: recollida orgànica a les escoles. 

 Per nou vinguts: 

•  Documentació i participació a les sessions informatives que 

realitza l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania. 

•  Acord de col·laboració amb Barnamil i Fedelatina, pel col·lectiu 

sudamericà. 

•  

I en segon terme campanyes adreçades a territoris específics: 

 

• Campanya informativa porta a porta de la recollida orgànica als 

barris del Raval i Gòtic. 

•  Educador en punt on es detecta incompliments ciutadans. 

•  Acord amb Apartur (apartaments turístics a Ciutat Vella). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un objectiu formatiu que ha concentrat els missatge en les novetats de la 

contracta (augment del servei, optimització dels recursos i necessitat de 

corresponsabilitat ciutadana), l’arribada dels nous contenidors ( mes , millors, 

més propers i mes accessibles), la implantació del nou sistema de recollida de 
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la fracció de la brossa orgànica a tota la ciutat y la concepció global de la gestió 

dels residus i neteja. 

 

Mentre el desplegament avançava pels barris i districtes de la ciutat s’ha 

desenvolupat una enquesta per conèixer qui era el grau de coneixement i en la 

mesura del possible d’implicació en l’extensió de la recollida de la brossa 

orgànica. Les seves respostes indiquen que: 

 

• Un 85% sí que sap que hi ha un contenidor nou per els residus orgànics. 

•  Un 75% sap que és de color marró 

•  Un 78% sí que sap que s’ha de llençar 

•  Un 75% saps els residus orgànics quin són. 

•  Un 30% sí que ha començat a separar a casa seva. 

•  Un 71% sí que sap que l’Ajuntament estava fent una campanya 

informativa per la matèria orgànica. 

•  Un 100% va trobar clares les explicacions facilitades per la separació 

dels residus orgànics. 

•  Un 62% manifesta que li van explicar coses que no sabia 

 

 

Les accions de comunicació no han conclòs encara i es mantindran accions 

específiques com  els cartells que recorden el calendari de la recollida de 

trastos i mobles vells o els adhesius per “indicar” les males pràctiques 

ciutadanes a l’hora d’abocar els residus fora del contenidor quan aquest no 

està ple o quan es llença el dia que no toca els mobles i trastos vells. 
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La recollida Selectiva: balanç de l’any 

2009 

 

Enguany les dades de recollida de residus estan molt marcades pel descens de 

l’activitat econòmica. Això es reflecteix en dos aspectes  

- Els residus globalment han disminuït significativament. Per tant es 

manté la tendència a l’estabilització i fins i tota a la reducció dels 

últims anys. Tanmateix això no es pot interpretar simplement per una 

conscienciació de la població respecte al problema de la generació. 

La interpretació estaria més de la banda del descens del consum que 

ha provocat de retruc un descens en la generació. 

 

- La recollida selectiva s’ha estancat conjunturalment producte del 

menor consum, especialment pel descens de la recollida (i 

generació) de la fracció paper – cartró. La resta de fraccions tampoc 

experimenten els increments dels darrers anys 

 

Aquestes tendències ja s’ha apuntaven el segon trimestre del 2008. 

 

1.- La generació de residus 

 

L’any 2009 es van recollir a Barcelona 832.484 tn de residus*, un 3,3 % menys 

que el 2008. Tenint en compte les dades dels 5 últims anys, es confirma 

l’estabilització en la generació de residus a Barcelona, amb un increment 

acumulat d’un 1,5% des de l’any 2004  

(*) sense comptabilitzar els residus de neteja viària i recollida de papereres 

 

Increment any 2009: -3,3 % 

 

 

 

Residus 

totals (tn) 

2005 2006 2007 2008 2009 

858.867 849.364 865.095 861.096 832.484 
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Si calculem el total de residus que va generar cada ciutadà l’any passat, la 

mitjana de Barcelona se situa en 1,4 kg per habitant i dia. 

 

2.- La recollida selectiva 

 

Durant el 2009 es van recollir 279.342 tones de residus de manera selectiva. 

Aquesta dada representa la mateixa ràtio del 33,6 % que l’any anterior. 

Tanmateix en nombre absolut la recollida selectiva ha experimentat un descens 

en el mateix percentatge que el descens de la generació de residus. 

 

Com es veurà amb detall més endavant el creixement de les diferents fraccions 

han estat molt desigual.  

 

Paral·lelament la fracció no selectiva (anomenada fracció resta ha disminuït un 

3,2 % confirmant la tendència dels últims anys a la baixa) 

 

 

 

 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Fracció no selectiva (resta) 605.029 582.091 578.037 571.966 553.142 

Fracció selectiva 253.839 267.273 287.085 289.130 279.342 

% Fracció selectiva 29,6% 31,5% 33,2% 33,6% 33,6 % 
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3.- Per fraccions 

 

Per fraccions la variació respecte l’any 2008 ha estat la següent: 

 

 

Fraccions tn recollides 

2009 

% respecte 

any 2007 

Fracció orgànica 84.483 - 0,3 % 

Paper i cartró 87.758 - 10,5 %% 

Vidre 31.674 1 % 

Envasos 18.749  2% 

Voluminosos 29.924 0,3 % 

Altres (punts verds, 

roba. restes vegetals, 

etc.) 

26.935 0,3 % 

 

 

A remarcar el següent: 

 

- La fracció paper i cartró  es redueix de manera notable.  

- Les  resta de fraccions selectives  es mantenen igual (petits 

creixements o decreixements no significatius). 

 

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Resta

Selectiva



 

I20 

Balanç de la nova Contracta de Neteja i Gestió de Residus 

El paper i cartró 

Increment any 2009: -10,5 % 

 
tn 2005 2006 2007 2008 2009 
Paper/cartró 79.268 85.945 94.856 97.803 87.758 

 

El vidre 

Increment any 2009: 1% 
 

 
tn 2005 2006 2007 2008 2009 

Vidre 23.859 25.901 29.834 31.285 31.674 

 
 

Els envasos 

Increment any 2009: 2 % 
  

tn 2005 2006 2007 2008 2009 

Envasos 12.661 14.086 17.053 18.462 18.749 
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La matèria orgànica 

 
 

Increment any 2008: --0,3 % 

 

 
tn 2005 2006 2007 2008 2009 

Matèria 
orgànica 

86.296 86.208 86.914 85.431 84.483 

 
 

La qualitat de la matèria orgànica de la recollida domiciliària 
 
 

 

%impropis  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Mitjana 

Recollida 
domiciliària 

31,4 
% 

34,7 
% 

35,1 
% 
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Els voluminosos 

 
Increment any 2009: 0,3 %% 
 

tn 2005 2006 2007 2008 2009 

Voluminosos 31.267 31.803 31.578 29.842 29.924 

 

 
 

 

 

Punts Verds 

 
Les visites als punts verds s’han incrementat un 5,7 % respecte l’any anterior. 

Tot i que la pujada no és tan significativa com altres anys segueix la tendència 

a l’increment d’usuaris.  

El descens de l’activitat econòmica, que l’obertura dels nous 4 nous punts de 

barri no es fes fins l’últim trimestre de l’any, i el tancament per obres dels punts 

verds del fòrum i de la vila Olímpica són alguns dels fets que poden explicar 

aquestes dades 

 

 

Punts Verds 2005 2006 2007 2008 2009 

Visites 210.054 238.208 354.416 452.735 478.322 
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Nombre de visites per tipus d’instal·lació: 

 

Les instal·lacions de proximitat (Punts verds de barri i mòbils) segueixen 

sent  àmpliament les més utilitzades 

 

Punts Verds 2009 % d'us 

Visites totals      478.322   

Punt verds de zona 93.354 20% 

Punts verds de barri 212.498 44% 

Punts verds mòbils 172.470 36% 

 

Increment últim any: 5.7 % %% 

El nombre de tones s’ha mantingut estable. Al 2009 van sortir 20.700 tn de 

residus (20.945 el 2008. 
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El futur 

 

Entre algunes de les accions  de futur està prevista la instal·lació de 6.480 

noves papereres a la ciutat durant l’any 2010. Es prioritzarà aquesta instal·lació 

a les zones turístiques, les zones prioritàries com els eixos comercials i zones 

amb elevada concurrència pública i l’extensió de la recollida comercial durant 

els dos primers anys de la contracta a grans productors i productors d’orgànica 

com fruiteries i restaurants. Actualment ja s’estan realitzant els canvis de bujols 

de les activitats comercials que ja estaven en servei. 

 


