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1. INTRODUCCIÓ 
 

L’Ajuntament ha de dur a terme un assegurament integral del control i la qualitat 
del servei, per tal d’adaptar-se de manera dinàmica a les necessitats canviants de 
la ciutat, millorar els serveis prestats i mantenir o millorar els paràmetres 
ambientals des de l’inici de la contracta de serveis. 

El control de qualitat s’avalua amb diferents inspeccions: el control dels mitjans de 
neteja viària i recollida selectiva, el control de la qualitat dels servei de recollida de 
residus i neteja viària, l’estat de les deixalleries i l’estat dels contenidors. 

El control dels mitjans de neteja viària i recollida selectiva es realitza mitjançant la 
informació obtinguda dels sistemes GPS, indicant si l’equip es troba o no dins la 
seva ruta especificada. 

El control de la qualitat dels servei de recollida de residus i neteja viària es realitza 
mitjançant inspeccions sobre el terreny abans i després de la prestació del servei, 
per valorar l’estat de neteja del carrer i la qualitat dels serveis de neteja viària.  

L’estat de les deixalleries i l’estat dels contenidors es comprova mitjançant 
inspeccions sobre el terreny per part d’un tècnic, que omple les respectives fitxes 
de control. 

 

2. OBJECTIUS 
 

L’objectiu principal del servei de control de qualitat, auditoria tècnica i 
assessorament en la millora continua del servei de recollida de residus, neteja 
viària i deixalleries és gestionar el control de prestació dels serveis, les avaluacions 
de qualitat del servei i d’elaborar els certificats mensuals i posar-los a disposició 
dels tècnics municipals per a la seva validació. 

Per aconseguir aquest objectiu global, els objectius específics són: 

o Contrastar l’execució efectiva i eficaç dels serveis previstos 

o Contrastar la qualitat dels serveis prestats 

o Contrastar la qualitat d’altres aspectes contractuals 

o Deixar de liquidar els serveis “no prestats” o deficients. 

o Validar les factures de l’empresa contractada. 

o Demostrar l’eficàcia del Servei i optimitzar-lo 

o Analitzar la percepció del ciutadà 
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3. INSPECCIONS 

3.1. CONTROL DE MITJANS DE NETEJA VIÀRIA I 
RECOLLIDA SELECTIVA 

3.1.1. Control presencial i composició dels equips 
 

Aquest mètode de control fa referència a si l’equip es troba o no dins la seva ruta 
especificada d’acord amb la planificació establerta d’antuvi entre els serveis tècnics 
i l’empresa adjudicatària i també engloba la composició correcta dels equips segons 
els paràmetres contractuals especificats entre l’Ajuntament i l’empresa 
adjudicatària. 

Per portar a terme aquest control es tenen en compte: 

- Informació obtinguda dels sistemes GPS 
- Observació directa 

Resultats: 

Amb les comprovacions realitzades per GPS es mostra que hi ha vehicles i mòbils 
que no retornen senyal tot i que s’indica en els diferents dies que realitzen el 
servei, aquests són: 

0086 (21) 2341 (1) 5131 (10) 8539 (4) 
0144 (3) 2418 (3) 5404 (17) 9810 (1) 
0338 (5) 2465 (5) 5432 (12) Gironamob01 (1) 
0351 (3) 3450 (29) 5808 (5) Gironamob02 (2) 
0354 (10) 4144 (1) 5813 (14) Gironamob04 (10) 
0356 (2) 4152 (2) 6132 (17) Gironamob05 (3) 
0362 (4) 4341 (1) 6163 (1) Gironamob07 (2) 
0367 (1) 4426 (4) 6577 (7) Gironamob09 (2) 
0801 (3) 4553 (2) 7015 (1) Gironamob10 (2) 
1578 (7) 4707 (4) 7106 (4) Gironamob14 (1) 
1684 (7) 4962 (1) 8078 (4) Gironamob24 (2) 
1695 (1) 5118 (14) 8094 (3)  
2189 (8) 5120 (1) 8351 (8)  
 
Durant el mes de novembre es va començar a repartir telèfons mòbils amb GPS als 
operaris de neteja viària manual. Les senyals GPS d’aquests aparells es van anar 
activant progressivament, sent visibles a la plataforma Vision a partir del dia 20 de 
novembre. 
 
Entre parèntesis s’indica el nombre de vegades que no han donat senyal tot i ser 
comunicades. En total són 50 matrícules i mòbils. Les causes són: els aparells 
presentaven avaries en el GPS, l’operari no havia iniciat el GPS o s’havia realitzat 
un canvi de vehicle sense informar-ho al comunicat de serveis.  
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Imatge 1. Vehicles/mòbils que no retornen senyal GPS. Evolució anual 

La gràfica mostra que el número d’aparells que no retornen senyal GPS no ha tingut 
un comportament lineal. 

S’observa un lleuger increment els mesos de març i agost. El mes de desembre el 
número es va incrementar de manera important coincidint amb la posada en marxa 
del seguiment GPS d’escombrada manual a través de mòbils, fet que pot estar 
correlacionat però que caldrà comprovar en els propers mesos.  

Mensualment també es realitza un seguiment de les escombradores a través de la 
plataforma Vision, per a comprovar el correcte compliment de la ruta assignada. 

En total es van realitzar controls a totes les rutes d’escombradora 27 dies durant 
l’any 2017. 

Fins al mes de juny de aquest seguiment es realitzava de manera qualitativa, 
solapant les ruta registrada pel GPS amb la ruta teòrica, i avaluant si hi havia algun 
carrer per on o s’havia passat. 

 

Imatge 2.‐ Exemple de comparació de la ruta GPD de l’escombradora vs ruta teòrica 
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Es va observar que les escombradores realitzaven la majoria de les rutes 
pràcticament en la seva totalitat. 

Ens alguns casos el GPS no va registrar moviment o bé l’escombradora només va 
realitzar una part de la ruta. 

A partir del mes de juliol es va realitzar una actualització a la plataforma Vision, 
que va permetre el càlcul automàtic del % de ruta realitzada respecte a la teòrica. 

Aquesta nova opció de la plataforma va permetre agilitzar el procés de seguiment i 
d’obtenir dades quantitatives de la ruta realitzada. 

Taula 1.‐ Exemple de quadre comparatiu generat a la plataforma Vision 

Fecha  Turno  Recorrido  Vehículo 

Long. 
(m) 
tramo 
teo. 

Long. 
(m) 
tramo 
teo. 
rzdo 

% 
Long. 
teo. / 
rzda 

06/09 

1 ‐ Turno de 
mañana 

GECB03UM ‐ 
ESCOMBRADA 
MECÀNICA SEMAT 

9769 ‐ 9769CYL ‐ RC1 RR. P&C 
16 m3 GRUA 8T Iveco ML 180 
E28 

43.284  0  0 

1 ‐ Turno de 
mañana 

BEXC17UM ‐ 
ESCOMBRADA MIXTA 

5116 ‐ E5116BFY ‐ B.ASPIR 
AUTOPRO 4m3 3ER/INS RAV 
540 CD EV 

13.533  12.860  95,02 

1 ‐ Turno de 
mañana 

DEXC26UM ‐ 
ESCOMBRADA MIXTA 

5118 ‐ E5118BFY ‐ B.ASPIR 
AUTOPRO 4m3 3ER/INS RAV 
540 CD EV 

8.693  8.612  99,07 

1 ‐ Turno de 
mañana 

FEXC25UM ‐ 
ESCOMBRADA MIXTA 

5121 ‐ E5121BFY ‐ B.ASPIR 
AUTOPRO 4m3 3ER/INS RAV 
540 CD EV 

9.021  8.302  92,03 

1 ‐ Turno de 
mañana 

HEXC11UM ‐ 
ESCOMBRADA MIXTA 

5117 ‐ E5117BFY ‐ B.ASPIR 
AUTOPRO 4m3 3ER/INS RAV 
540 CD EV 

15.741  9.053  57,51 

1 ‐ Turno de 
mañana 

GREP03AM_P ‐ PRE‐
RECOLLIDA RUTA 3 

5428 ‐ 5428HBR ‐ VOLQ 
TRADICI 8m3 S/I Iveco DAILY 
35CE 

75.850  70.509  92,96 

1 ‐ Turno de 
mañana 

GR1P04AM_P ‐ PRE‐
RECOLLIDA 
RUTA_4_A (LXV) 
LLARGA GR1P04AM 

8425 ‐ 8425FWR ‐ VOLQ 
TRADICI 8m3 S/I Nissan 
CABSTAR35.11 EuroIV 

66.535  62.275  93,6 

2 ‐ Turno de 
tarde 

GDXG06UT ‐ 
ESCOMBRADA MIXTA 
DUAL 

5121 ‐ E5121BFY ‐ B.ASPIR 
AUTOPRO 4m3 3ER/INS RAV 
540 CD EV 

6.303  4.828  76,6 

2 ‐ Turno de 
tarde 

FEXC23UT ‐ 
ESCOMBRADA MIXTA 

5118 ‐ E5118BFY ‐ B.ASPIR 
AUTOPRO 4m3 3ER/INS RAV 
540 CD EV 

8.541  8.075  94,54 

S’observa que aproximadament a la meitat de les rutes es compleix més del 95% 
del recorregut teòric i que la majoria estan per sobre del 90%. 
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3.1.2. Control horari GPS 

El mes d’abril es va iniciar un nou control dels equips: a partir del servei GPS dels 
vehicles adscrits al servei de recollida de residus es comprova el seu compliment 
horari i la duració de les parades realitzades. 
 
En total es va realitzar el control a 20 rutes de recollida de residus durant l’any 
2017.   
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Taula 2.‐ Taula resum control horari GPS 

Mes Ruta  H sortida 
nau 

H arribada 
nau 

Comentaris 

Abril 

Ruta 3 rebuig 20:50 02:35 No realitzen parades.  
PRE ruta 3 20:50 02:20 Operari realitza més d’una 

parada cada torn.  
Ruta 5 FORM 13:00 18:35 No realitzen parades. L’horari 

de sortida i arribada és bastant 
constant. 

Maig 

Ruta 4 rebuig 07:50 13:45 Es realitza una parada per torn 
d’entre 25’ i 30’. L’horari de 
sortida i arribada és bastant 
constant. En dos ocasions es 
realitza un horari diferent. 

Recollida de 
mobles 

06:05 12:00 Es realitza una parada per torn 
d’entre 35’ i 50’. L’horari de 
sortida i arribada és bastant 
constant.  

Vidre 
comercial 

16:15 18:40 No realitzen parades. En una 
ocasió es realitza un horari 
diferent. 

Juny 

Ruta 1 rebuig 
lateral 

20:55 02:25 En ocasions es realitzen 
parades i en altres no. Això no 
influeix en la hora d’arribada a 
la nau. 

Lateral envàs 
GREP03AM 

08:00 13:50 Es realitza una parada per torn 
d’entre 20’ i 30’. 

Juliol 

Ruta 4 rebuig 
matí 

07:55 13:45 Es realitza una parada per torn 
d’entre 25’ i 35’. 
En una ocasió es realitza un 
horari diferent. 

Ruta vidre 
tarda 

13:00 19:00 En ocasions es realitzen 
parades i en altres no. Això no 
influeix en la hora d’arribada a 
la nau. 

Agost 

PRE matí 08:00 14:00 En ocasions es realitzen 
parades i en altres no. Això no 
influeix en la hora d’arribada a 
la nau. 

RL orgànica 
tarda 

13:00 18:50 No realitzen parades. En dos 
ocasions es torna a la base 
hores abans de finalitzar el 
torn. 

Setembre 

PRE 1 nit 20:35 02:20 En ocasions es realitzen 
parades i en altres no. Això no 
influeix en la hora d’arribada a 
la nau. 

RL rebuig 1 nit 20:50 03:00 En ocasions es realitzen 
parades i en altres no. Això no 
influeix en la hora d’arribada a 
la nau. 

Octubre 

Paper 
comercial 

21:00 02:30 Es realitza una parada per torn 
d’entre 35’ i 50’. En una ocasió 
no es realitza parada i es trona 
a la nau abans. 

PRE 2/3  08:10 14:05 Es realitza una parada per torn 
d’entre 30’ i 50’. En una ocasió 
es realitza una segona parada i 
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es trona a la nau més tard. 

Novembre 

Comercial 
Vidre 

15:25 18:40 En ocasions es realitzen 
parades i en altres no. Quan no 
es realitza parada es torna a la 
base abans. 

RL orgànica nit 
Ruta 4 

21:00 02:30 Es realitza una parada per torn 
d’entre 30’ i 50’. 

Desembre 

Ruta 2 rebuig 
nit 

20:55 02:15 No realitzen parades. L’horari 
de sortida i arribada és bastant 
constant. 

Ruta 4 
envasos matí 

07:50 13:45 Es realitza una parada per torn 
d’entre 20’ i 40’. En dos 
ocasions es realitza un horari 
diferent. 

 

En general s’observa l’hora de sortida de la nau es manté bastant constant, mentre 
que l’hora d’arribada pateix més variacions. S’ha de tenir en compte que aquells 
operaris que no realitzen el descans durant el servei, poden acabar abans el torn en 
compensació. 

En algunes ocasions s’ha observat que l’operari realitzava un horari diferent al 
previst, però en general s’ha sortit i tornat abans a la nau, mantenint el número 
d’hores treballades. 

Molts treballadors sobrepassen els 20 minuts de pausa del que disposen. S’han 
observat parades de 50 o 60 minuts. 

 
 
3.1.3. Control de Normes de prestació 
 
Aquestes inspeccions mostren si l’equip inspeccionat ha prestat el servei previst en 
les condicions acordades entre l’Ajuntament i l’empresa. 

Aquestes normes són comprovades a través de controls observacionals directes del 
servei per itineraris, i per tant, per equips de recollida/neteja, i s’extrapolarà al 
global de la ciutat, o per zones de neteja, instal·lacions o equips i vehicles, en el 
seu cas. 

Resultats: 

L’any 2017 es van dur a terme 261 controls de normes de prestació als serveis de 
recollida de residus i neteja viària. 

Cada inspecció de neteja viària i recollida de residus conté 20 aspectes a tenir en 
compte, entre ells la imatge dels recursos materials, la imatge del personal, 
l’horari, etc. Si qualsevol d’aquests 20 aspectes es considera incorrecte, el conjunt 
de la inspecció es considera incorrecta.  
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Imatge 3.‐ Resultat anual del control de normes de prestació del servei de Neteja Viària 

En el cas de la neteja viària, el 77% de les inspeccions de van tenir resultat 
correcte, el 11% van tenir un resultat incorrecte i al 12% no es va poder realitzar el 
control.  

 

Imatge 4.‐ Resultat anual del control de normes de prestació del servei de Recollida de Residus 

En el cas de la recollida de residus, el 82% de les inspeccions de van tenir resultat 
correcte, el 18% van tenir un resultat incorrecte i al 0% no es va poder realitzar el 
control. 

A continuació es mostra el resum dels resultats incorrectes o on no s’ha pogut 
realitzar el control: 
 
Taula 3.‐ Resum resultats incorrectes dels controls de normes de prestació 

DATA EQUIP RUTA RESULTAT OBSERVACIONS 

04/01/2017 ESC.MANUAL BEMA06EM INCORRECTE 

L'operari es trobava en el seu lloc de 
treball, realitzant les funcions 
habituals, però el carrer que va ser 
inspeccionat es va escombrar  nomes 
la parada d’autobús. 

04/01/2017 ESC. MANUAL BEMA06EM INCORRECTE 

L'operari es trobava en el seu lloc de 
treball, realitzant les funcions 
habituals, però el carrer que va ser 
inspeccionat no es va escombrar. 
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16/01/2017 REC. LATERAL RESTA CL RUTA 4 
(1702 HMG) INCORRECTE El vehicle no estava net 

18/01/2017 ESC. MANUAL CEMA02LM INCORRECTE El carretó no està net 

19/01/2017 ESC. MANUAL DEMA03RM INCORRECTE 

L’operari es trobava al seu lloc de 
treball, esmorzava assegut a la 
vorera, una actitud descuidada amb 
el seu uniforme i les seves eines. El 
carrer inspeccionat només va ser 
lleugerament escombrat. 

25/01/2017 ESC. MIXTA BEXC17UM 
(E5116BFY) INCORRECTE Ratllades laterals al baix dret. 

25/01/2017 REC. LATERAL PAPER CL RUTA 4 
(1702 HMG) INCORRECTE El vehicle no està net 

26/01/2017 ESC. MIXTA FEXC22KM 
(E5121BFY) INCORRECTE Carcassa trencada, ratllades laterals 

27/01/2017 REC. LATERAL ENVASOS CL RUTA 
3 (1702 HMG) INCORRECTE El vehicle no està net 

13/02/2017 ESC. MANUAL BEMA06EM INCORRECTE 
L'operari a tornat al seu lloc de 
treball desprès del descans (09:30) a 
les 09:40 

21/02/2017 REC. 
POSTERIOR PAPER CP INCORRECTE Parats fent el descans. Part de 

darrera del camió desgastat. 

28/02/2017 ESC. MANUAL FEMA01WM INCORRECTE 

Després del descans, l'operari a estat 
aturat fumant i parlant amb una 
persona al carrer de la Maçana, 47. 
Més de 10 minuts. 

03/03/2017 ESC. MIXTA AEXC14NT INCORRECTE Faltava un operari dels 3 que 
treballen, un escombraire. 

09/03/2017 REC. LATERAL ENVASOS CL 
(6132 HLT) INCORRECTE 

No portava l'uniforme de la part de 
dalt, anava amb un jersei negre. 
Podria ser per la calor. 

10/03/2017 ESC. MANUAL HEMA01EM INCORRECTE 

L'operari estava aturat al carrer 
Joaquim Ruyra fumant aquests 5 
min. Després a marxat sense el 
material de treball en direcció al 
carrer d'Emili Grahit. I se l'ha vist a 
les 8:52 h a un bar (Baccus) amb un 
altre company. Deixant de treballar 
20 minuts abans de l'hora. 

10/03/2017 ESC. VEHICLE 
AUX. 1056BZY INCORRECTE 

S'ha vist aquesta hora a l'operari ja 
dins el bar/restaurant Baccus fent el 
descans, es a dir, 10 min abans de 
l'hora. 

11/03/2017 ESC. MANUAL FEMA02WM INCORRECTE El carretó té una pintada al cubell. 

21/03/2017 ESC. MANUAL EEMA05WM INCORRECTE Ha tardat un 9 minuts en tornar al 
seu lloc de treball. 

21/03/2017 ESC. VEHICLE 
AUX. LEVN03YT INCORRECTE 

Giro-faro apagat durant el treball. És 
va trobar al vehicle aturat a la Plaça 
de l'Oli uns 5 minuts, parlant per 
telèfon. De la Pujada de Sant Feliu al 
carrer de les Ballesteries el 
treballador va fer 2 parades, de 5 
papereres que hi ha i no en va 
recollir cap. Les papereres estaven 
quasi plenes. 

27/03/2017 ESC. MANUAL FEMA05RM INCORRECTE 

L'operari va començar a treballar uns 
minuts més tard després del 
descans. Cal dir que el parc proper a 
la seva zona, on hi ha un carril bici, 
té molta brutícia. 

18/04/2017 REC. LATERAL ENVASOS CL 
(2864 HYG) INCORRECTE La zona del camió per on es pugen 

els contenidors, bruta. 

27/04/2017 ESC. MANUAL DEMA06EM INCORRECTE 
El treballador ha realitzat un 
descans de 5 minuts i després ha 
continuat treballant. 

28/04/2017 ESC. MANUAL FEMA01WM INCORRECTE S'ha trobat al treballador parlant 
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amb una persona, no és sap quanta 
estona portava. Als 3 minuts a parat, 
però després s'ha ficat a parlar amb 
una altra persona. 

22/05/2017 GCVA01FP CV VIDRE COMERCIAL INCORRECTE Passa per un altre carrer 

25/05/2017 GREP03AM_B ENVASOS CL INCORRECTE Un dels contenidors queda mal posat 
i dificulta l’ús del ciutadà 

06/06/2017 ESC. MIXTA EEXC33JM INCORRECTE 

El servei estava treballant, però no 
va tornar a passar a netejar el carrer 
inspeccionat, només va netejar un 
costat del carrer. Faltava un 
treballador 

06/06/2017 REC. LATERAL 5447 HXP INCORRECTE 

S'ha vist passar el camió per 
l'Avinguda del Riu Güell i l'operari 
que conduïa el camió anava parlant 
pel telèfon mòbil. 

20/06/2017 ESC. MANUAL BEMA02WM INCORRECTE 

El treballador ha passat pel carrer en 
el qual s’ha fet la inspecció i només 
ha netejat un costat, deixant l’altre 
sense recollir 

23/06/2017 ESC. MIXTA EEXC12NM INCORRECTE Estava carregant el vehicle amb 
aigua 

28/07/2017 ESC. MANUAL BEMA02WM INCORRECTE Equip parat sense escombrar durant 
10 minuts 

14/09/2017 ESC.MANUAL DEMA05RM INCORRECTE Parlant amb un ciutadà 

02/11/2017 ESC.MANUAL HEMA01EM INCORRECTE FUMANT 10min 

 
 
Taula 4.‐ Resum resultats “no procedeix“  dels controls de normes de prestació 

DATA EQUIP RUTA RESULTAT OBSERVACIONS 

04/01/2017 ESC. MIXTA GDXG06UT NO PROCEDEIX No va ser trobat el servei. S'ha desviat 
per cavalcada de reis 

04/04/2017 ESC. MIXTA FEXC23UT NO PROCEDEIX No va ser trobat el servei tot i que es 
comprova que surt 

09/01/2017 ESC.MANUAL DEMA07EM NO PROCEDEIX No va ser trobat el servei. No ha sortit. 
Incidència: A. Sindicals 

10/01/2017 ESC.MANUAL CEMA08RM NO PROCEDEIX Es va trobar l'operari en camí de retorn 
al local de Girona Neta en Fontajau 

20/01/2017 ESC.MANUAL IEMA01CM NO PROCEDEIX No es va trobar l'operari 

27/01/2017 ESC.MANUAL FEMA01WM NO PROCEDEIX No es va trobar l'operari 

01/02/2017 ESC.MANUAL EEMA04WM NO PROCEDEIX 

S'ha buscat a l'operari per la zona però 
no se l'ha trobat. Al comunicat de 
serveis no indica que el servei no s'hagi 
realitzat. 

07/02/2017 ESC.MANUAL CEMA04LM NO PROCEDEIX 

No s'ha trobat a l'operari en la seva 
zona de treball. Al comunicat de serveis 
indicava que el servei es faria a la 
tarda. 

07/02/2017 ESC.MANUAL CEMA06RM NO PROCEDEIX 
No s'ha trobat a l'operari en la seva 
zona de treball. Al comunicat de serveis 
no s'indica la seva absència. 

15/02/2017 ESC.MANUAL EEMA01WM NO PROCEDEIX 
És va trobar el carretó amb les dues 
escombres, però a l'operari no se'l va 
trobar en el seu lloc de treball. 

28/03/2017 ESC.MANUAL CEMA04LM NO PROCEDEIX 
No s'ha trobat a l'operari en el seu lloc 
de treball i no se'l ha pogut 
inspeccionar. 

06/04/2017 ESC.MANUAL EEMA6EM NO PROCEDEIX 

No es va trobar l'operari en la seva 
zona de treball, però després es va 
comprovar el comunicat de serveis i 
indicava la seva absència. 

18/04/2017 ESC.MANUAL CEMA04LM NO PROCEDEIX És va buscar a l'operari a la seva zona 
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de treball, però no se'l va trobar. Al 
comunicat de servei indica la seva 
absència. 

20/04/2017 ESC.MANUAL IEMA01CM NO PROCEDEIX 

No s'ha trobat a l'operari en la seva 
zona de treball i la major part del barri 
estava molt brut. Cal dir que la zona es 
massa bruta per a una sola persona. 

28/04/2017 ESC.MANUAL HEMA02EM NO PROCEDEIX 

No s'ha trobat l'operari a la seva zona 
de treball. Després s'ha comprovat el 
comunicat de servei i indica la seva 
absència. 

22/06/2017 ESC.MANUAL DEMA07RM NO PROCEDEIX No es va trobar l'operari 

26/10/2017 ESC.MANUAL FEMA06WM NO PROCEDEIX No s'ha trobat el operari durant mes 
d'una hora 

06/11/2017 ESC.MANUAL DEMA01RM NO PROCEDEIX No s’ha trobat l'operari en les hores 
esmentades 

29/11/2017 ESC.MANUAL DEMA04RM NO PROCEDEIX 
No s’ha trobat l'operari en les hores 
esmentades, posteriorment s'ha trobat 
la causa, d'absentisme 

30/11/2017 ESC.MANUAL HEMA02EM NO PROCEDEIX 
No s’ha trobat l'operari en les hores 
esmentades, posteriorment s'ha trobat 
la causa, d'absentisme 

18/12/2017 ESC.MANUAL EEMA07EM NO PROCEDEIX No s'ha trobat l'operari 

28/10/2017 ESC.MANUAL EEMA06EM NO PROCEDEIX No s'ha trobat l'operari, la causa és 
l'absentisme 

29/12/2017 ESC.MANUAL BEMA07BM NO PROCEDEIX No s'ha trobat l'operari 

 

3.2. CONTROL DE LA QUALITAT DEL SERVEI 
 
L’assegurament de la qualitat és un dels factors d’èxit dels contractes de serveis de 
recollida i neteja que ajuda a garantir el seu bon desenvolupament i a detectar 
oportunitats de millora. 

3.2.1. Anàlisi de l’estat de la via pública 
 
Per tal d’avaluar si el servei implantat està correctament dimensionat, és a dir, no 
hi ha zones recurrentment per sota dels nivells desitjats, ni estem “netejant sobre 
net” en d’altres, cal realitzar inspeccions sobre el terreny prèviament a la prestació 
del servei per tal de valorar si l’estat de neteja del carrer és el desitjat en aquell 
moment, que és el moment de més brutícia.  

Les inspeccions es duen a terme immediatament abans que passi l’equip de neteja, 
i les variables que es tenen en compte són: 

o c: Quantitat total de residus. Els tipus de residus estan ponderats segons la 
gravetat o percepció que es té d’ells al ser trobats al carrer i la quantitat 
total és la suma d’ells. 
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 Nº total Pond. TOTAL 

R
ES

ID
U

S
 

N
O

 O
R
G

À
N

IC
S
 

Burilles  X 0,25  
Petits 

(fins un paquet
de cigarretes) 

  X 1   

Mitjans 
(fins foli)   X 2   

Grans   X 4   

R
ES

ID
U

S
 

O
R
G

À
N

IC
S
 Petits   X 2   

Mitjans   X 4   

Grans   X 6   

R
ES

ID
U

S
 

ES
C
O

M
B
R
A

D
A
 No recollit   X 6   

Mal recollit   X 2   

A
LT

R
ES

 

Papereres sense 
recollir   X 3   

Excrements   X 6   

Escocells   X 3   

   C  

 
Es té en compte la vorera, la vorada i la zona entre vehicles. 

 
o s: longitud del recorregut que s’ha revisat x amplada de la vorera (m2) on es 

pren una amplada equivalent de la vorera en funció de si hi ha aparcament o 
no, tipus d’aparcament i amplada real: 

(Amplada equivalent del costat, segons la amplada
de la vorera i del tipus d'aparcament 

Amplada voreres <2 <3,5 <5 <7

Sense aparcament 3 4 5 6 

Aparcament en filera 5 6 7 8 

Aparcament en bateria 7 8 9 10

 
o a: factor corrector per vent i asfalt. 
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a Factor corrector 
vent i paviment 

Paviment 
Vent 

Poc Mig Molt 

  - Asfàltic                 

  Bon estat 1 0,8 0,6 

  Mal estat 0,9 0,7 0,5 

   - Terra 0,8 0,6 0,5 

 
La fórmula utilitzada és: 

Índex: a · c/s · 1000 
 
Els serveis inspeccionats són els d’escombrada manual i escombrada mixta, doncs 
són els que realitzen una neteja integral del carrer, tant de la vorada com de la 
vorera, i permeten valorar cadascun dels ítems anteriorment enumerats. 
 
L’experiència permet establir quins són els nivells de qualitat en funció del resultat. 

Els valors de referència fixats per a cada tram són: 

0‐100  Satisfactori 

101‐150  No satisfactori 

151‐250  Deficient 

>251  Inacceptable 

 

Resultats: 

L’any 2017 es van dur a terme 514 anàlisis de l’estat de la via pública. 
 

 

Imatge 5.‐ Resultat anual inspeccions pre‐servei per nivells de qualitat. 
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El 61,5% de les inspeccions realitzades tenen resultat satisfactori.  

El 26,7% de les inspeccions realitzades tenen resultat no satisfactori.  

El 10,3% de les inspeccions realitzades tenen resultat deficient.  

El 1,8% de les inspeccions realitzades tenen resultat inacceptable.  

 

Imatge 6.‐ Resultat mensual inspeccions pre‐servei per nivells de qualitat. 

S’observa com a partir del mes de febrer el percentatge de resultats satisfactoris ha 
anat augmentant passant del 38% al 76%. El percentatge de resultats no 
satisfactoris, deficients i inacceptables han anat disminuint.  

 

Imatge 7.‐ Resultat anual acumulat inspeccions pre‐servei per barris 

El valor que apareix a les barres és el nombre d’inspeccions totals realitzades per 
barri.  

84           234            35             32            36             21             67 
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El llindar de resultat satisfactori és el 100, que es compleix als sectors de Centre, 
Eixample, Nord, Oest i Sud. 

 
Imatge 8.‐ Evolució anual del resultat de les inspeccions pre‐servei per barris 

 
S’observa que al llarg de l’any 2017 els índex de residu de les inspeccions pre-
servei han anat disminuint, passant de valors propers al 150 al gener i inferiors al 
100 al desembre. 
 

 
Imatge 9.‐ Tendència global del resultat de les inspeccions pre‐servei 

El resultat del mes de gener s’allunya molt de la tendència anual, així que no s’ha 
tingut en compte a l’hora de calcular la tendència. 

Entre el mes de febrer i el mes de desembre la mitjana anual de l’índex pre-servei 
ha disminuït un 35%. 
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La disminució dels índex representa directament un augment en la qualitat dels 
carrers de Girona. 

 

3.2.2. Qualitat del servei de neteja viària 

Amb aquestes inspeccions s’implementa un procediment d’avaluació del nivell de 
qualitat de la prestació dels serveis de Neteja Viària, que permet “objectivitzar” 
amb un mètode sistemàtic, reproduïble, senzill i per tant de fàcil aplicació i 
comprensió, si l’empresa duu a terme la seva tasca de manera satisfactòria. 

A més, aquest mètode dona resultats quantitatius, el que permet fer un seguiment 
en el temps de la seva evolució, i per tant, analitzar la tendència de l’empresa. 

Així doncs, hauria de permetre identificar i corregir aquells defectes que puguin 
aparèixer durant el desenvolupament del servei i servir per fixar les bases d’un 
sistema de millora de la qualitat.  

Les inspeccions es duen a terme immediatament després que passi l’equip de 
neteja, i les variables que es tenen en compte són les mateixes que en les 
inspeccions d’anàlisi de l’estat de la via pública. 

L’experiència permet establir quins són els nivells de qualitat en funció del resultat: 
 

0‐20  Satisfactori 

21‐30  No satisfactori 

31‐45  Deficient 

>46  Inacceptable 

 

Resultats:  

L’any 2017 es van dur a terme 506 controls de la qualitat del servei de neteja 
viària. 



     

19 
CONTROL I SEGUIMENT DE LA RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA DE GIRONA 
INFORME ANUAL 2017 

 

Imatge 10.‐ Resultat anual inspeccions post‐servei per nivells de qualitat. 

 

El 74,5% de les inspeccions realitzades tenen resultat satisfactori.  

El 12,8% de les inspeccions realitzades tenen resultat no satisfactori.  

El 4,7% de les inspeccions realitzades tenen resultat deficient.  

El 7,9% de les inspeccions realitzades tenen resultat inacceptable.  

 

Imatge 11.‐ Resultat mensual inspeccions post‐servei per nivells de qualitat. 

S’observa com el percentatge de resultats satisfactoris ha anat augmentant, 
passant del 69% al 95%. El percentatge de resultats no satisfactoris, deficients i 
inacceptables han anat disminuint. 
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Imatge 12.‐ Resultat anual acumulat inspeccions post‐servei per barris 

El valor que apareix a les barres és el nombre d’inspeccions totals realitzades per 
barri. 
 

El llindar de resultat satisfactori és el 20, que es compleix als sectors de Centre, 
Nord, Oest i Sud. 

 

Imatge 13.‐ Evolució anual del resultat de les inspeccions post‐servei per barris 

 
S’observa que al llarg de l’any 2017 els índex de residu de les inspeccions post-
servei han anat disminuint, passant de valors propers al 30 al gener i inferiors al 15 
al desembre. 

84          231            35           32            36             21            67 
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Imatge 14.‐ Tendència global del resultat de les inspeccions post‐servei 

El resultat del mes de març s’allunya molt de la tendència anual, així que no s’ha 
tingut en compte a l’hora de calcular la tendència. 

Entre el mes de gener i el mes de desembre la mitjana anual de l’índex post-servei 
ha disminuït un 26%. 

La disminució dels índex representa directament un augment en la qualitat dels 
carrers de Girona. 

Si es calcula la diferència entre les inspeccions anteriors al servei i les posteriors, 
s’obté quants punts ha baixat l’índex, que equival al grau de brutícia que s’ha tret 
del carrer amb la passada del servei de neteja. Així doncs, aquest valor dona una 
idea força acurada de quin és l’”esforç de neteja” per cada barri del conjunt de 
serveis prestats.  

El resultat acumulat és el següent: 

 

Imatge 15.‐ Resultat acumulat de la diferencia dels índex pre i post servei per barris 

El gràfic mostra que els resultats són força equiparables entre barris (és a dir, tots 
els equips treuen un volum de brutícia similar quan passa el servei), excepte el 
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barri Est, que és on la diferència augmenta més considerablement, en part 
possiblement per que el nivell inicial de brutícia és més alt.  

 

3.3. DEIXALLERIES 
Per valorar la qualitat del servei prestat a les deixalleries es té en compte el 
compliment de les normes de prestació. S’han establert un seguit d’aspectes a 
complir i són els que s’inspeccionen directament com a prestació del servei.  

Taula 5.‐ Resultat inspeccions a deixalleries 

DATA EQUIP RESULTAT 

24/01/2017  DEIXALLERIA  CORRECTE 

09/02/2017  DEIXALLERIA  CORRECTE 

24/02/2017  DEIXALLERIA MOBIL  CORRECTE 

03/03/2017  DEIXALLERIA MOBIL  CORRECTE 

10/03/2017  DEIXALLERIA MOBIL  CORRECTE 

16/03/2017  DEIXALLERIA  CORRECTE 

14/07/2017  DEIXALLERIA  CORRECTE 

04/08/2017  DEIXALLERIA  CORRECTE 

04/09/2017  DEIXALLERIA  CORRECTE 

05/10/2017  DEIXALLERIA  CORRECTE 

09/11/2017  DEIXALLERIA MOBIL  CORRECTE 

07/12/2017  DEIXALLERIA  CORRECTE 

 

L’any 2017 s’han realitzat 12 inspeccions a les deixalleries. Totes les inspeccions 
tenen un resultat correcte. 

 

3.4. ESTAT DELS CONTENIDORS 
Aquestes inspeccions valoren el manteniment de la xarxa de contenidors del 
municipi, atès que són l’element del servei de recollida de residus amb què es 
relaciona el ciutadà.  

En cada inspecció s’identifica cada contenidor pel carrer on es troba i pel número 
d’ubicació, el tipus de fracció, el tipus de contenidor i en cas d’haver-hi incidència 
es marca de quin tipus és. 

L’any 2017 es van inspeccionar un total de 812 contenidors, dels quals 297 tenien 
algun tipus d’incorrecció, el que representa el 36% dels contenidors inspeccionats. 
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Imatge 16.‐ Resultat anual inspeccions de contenidors  

S’observa que el 72% dels contenidors incorrectes tenen incorreccions estètiques, 
això suposa el 26% dels inspeccionats, i el 28% operatives, això suposa el 10% 
dels inspeccionats. 

 

Imatge 17.‐ Resultat mensual incorreccions detectades a les inspeccions de contenidors  

3.4.1. Nivell dels contenidors al Barri vell 

El dia 25 d’abril es va realitzar una inspecció a les ubicacions de contenidors situats 
al Barri Vell compartits per la ciutadania i els grans productors.  

Es va observar que a certes hores del dia, sobretot just abans del moment de 
recollida i quan ja han tancat els establiments comercials, aquestes àrees es troben 
saturades, amb desbordaments al seu voltant, etc.  

El resultat de les inspeccions es mostren a continuació: 
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Taula 6.‐ Resultat inspeccions als contenidors del Barri Vell 

Ubicació Resultat inspecció 
Plaça del Vi S’observen residus fora dels contenidors, tot i que  aquests 

no estan saturats. 
Plaça de l’oli S’observen residus fora dels contenidors, tot i que aquests 

no estan saturats. 
c/ Bonaventura 
Carreras i Peralta 

S’observen residus fora dels contenidors, un dels contenidors 
d’envasos i un dels de 
resta estan plens. 

Plaça de la 
Independència 

S’observen residus fora dels contenidors, tot i que aquests 
no estan saturats. El contenidor d’envasos no es podia obrir. 

 
El control de nivell de contenidors mostra que es deixen residus fora dels 
contenidors tot i que aquests no es troben plens en la major part de fraccions. 
 

4. INCIDÈNCIES I ESTAT D’ACTUALITZACIÓ DE LA 
PLATAFORMA VISION 

 

4.1. INCIDÈNCIES 

A través de la plataforma Vision es gestionen les incidències del servei per tal que 
l’empresa adjudicatària rebi els avisos i disposi de la màxima informació possible 
per a la seva solució. 

Resultats: 

El número d’incidències obertes per mes durant l’any 2017 es mostra a continuació: 

 

Imatge 18.‐ Numero d’incidències mensuals obertes 



     

25 
CONTROL I SEGUIMENT DE LA RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA DE GIRONA 
INFORME ANUAL 2017 

La gràfica mostra que l’obertura d’incidències no ha tingut un comportament lineal. 

De les incidències Obertes i finalitzades a l’últim any, el promig de temps de 
tancament és de 9,8 dies, amb una desviació estàndard de 15,0 dies. El màxim de 
dies de resposta és de 160 dies, i el mínim, el mateix dia. 

El repartiment per tipus és: 

 

Imatge 19.‐ Tipologia d’incidències obertes l’any 2017 

 

4.2. ESTAT D’ACTUALITZACIÓ DE LA PLATAFORMA 
VISION 

Durant el mes de juny de 2017 es va realitzar una actualització a la plataforma 
Vision, que va permetre el càlcul automàtic del % de ruta realitzada respecte a la 
teòrica de tots els vehicles. 

Aquesta nova opció de la plataforma va permetre agilitzar el procés de seguiment 
de vehicles i d’obtenir dades qualitatives de la ruta realitzada. 

Durant el mes de novembre de 2017 es va començar a repartir telèfons mòbils amb 
GPS als operaris de neteja viària manual. Les senyals GPS d’aquests aparells s’han 
anat activant progressivament, sent visibles a la plataforma Vision a partir del dia 
20 de novembre. 

La utilització de telèfons mòbils amb GPS ha permès fer el seguiment horari i 
control del compliment de ruta dels serveis de neteja viària manual a la plataforma 
Vision.   

Al llarg de l’any 2017 es van realitzar algunes millores al servei de recollida de 
residus, que en van incloure a la base de dades de la plataforma Vision.  

S’ha inclòs una nova capa amb el recorregut de la recollida de FORM comercial a la 
pestanya de “Localización”. També s’han creat codis per als nous serveis, com la 
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recollida porta a porta de la regidoria de Sant Daniel. Per aquesta recollida també 
s’ha creat un mòdul d’incidències específic i el control dels pesos. 

5. ENQUESTA DE SATISFACCIÓ CIUTADANA 
L’objectiu principal és mesurar el grau de satisfacció ciutadana en quant a: 

- Neteja viària 
- Neteja i estat de manteniment de contenidors 
- Recollida de residus 

 

5.1. METODOLOGIA 
El mètode de realització de l’enquesta ha estat telefònicament mitjançant un 
qüestionari amb preguntes tancades a valorar mitjançant un escalat de l’1 al 10.  

L’estructura de l’enquesta ha estat: 

“Bon dia, truquem de part de l'Ajuntament de Girona i estem fent una enquesta per 
conèixer l'opinió dels ciutadans sobre la neteja viària i la recollida de residus del 
municipi i així millorar en el possible el servei: 

- De l’1 al 10 com valora l’estat de neteja viària? 
- De l’1 al 10 com valora la neteja i l’estat de manteniment dels contenidors o 

cubells? 
- De l’1 al 10 com valora la recollida de residus en contenidors? ”  

 
 
Un resultat de 6 o inferior s’ha preguntat el motiu:  

- “Per què li dóna aquesta puntuació a la neteja viària/recollida de residus?” 
 

- “Em pot dir la seva edat? 
- I per últim, de quin barri és?” 

 

L’univers d’estudi són tots els ciutadans i ciutadanes de la ciutat de Girona majors 
de 16 anys, les trucades telefòniques es van realitzar de manera aleatòria a una 
mostra de 400 ciutadans i ciutadanes. Aquesta grandària de mostra suposa 
acceptar un marge d’error del +/- 5,0% per a les dades globals en el cas de 
màxima indeterminació per a un nivell de confiança del 95,5%.  

Les enquestes es van realitzar entre octubre i desembre de 2016 i el nombre total 
de trucades per arribar a la mostra desitjada fou de 1.040. 
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5.2. RESULTATS 
La mitjana d’edat de les respostes ha estat de 57,7 anys i el repartiment per sexes: 

 

La distribució de respostes per barris ha estat: 

 

Imatge 21.‐ Distribució de les respostes per barris 

Imatge 20.‐ Repartiment per sexes dels enquestats 
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5.2.1. Neteja viària 

El resultat global de satisfacció ciutadana en quant a la neteja viària en una escala 
de l’1 al 10 és de 6,3, amb una desviació estàndard de 2,2. El valor mínim ha estat 
0 i el màxim 10, la moda ha estat 7. 

Els resultats per barris en el cas de la neteja viària ha estat: 

 

Imatge 22.‐ Resultat global de satisfacció ciutadana en Neteja viària per barris 

El barri on la puntuació és més baixa és l’Est, seguit de Santa Eugènia, ambdós no 
arriben a la puntuació de 6. El barri millor valorat és Montjuic, l’únic que supera la 
puntuació de 7. 

Del total de 400 enquestes s’han registrat 150 comentaris, que es distribueixen de 
la següent manera: 

 

Imatge 23.‐ Repartiment dels comentaris de Neteja viària 
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La major part dels comentaris fan referència a l’estat de netedat dels carrers i els 
resultats de la seva neteja, en segon lloc a la presència de fulles, aquest últim fet 
condicionat per l’època de l’any en que es mesura la satisfacció. 

5.2.2. Estat dels contenidors 

El resultat global de satisfacció ciutadana en quant l’estat dels contenidors en 
una escala de l’1 al 10 és de 6,8, amb una desviació estàndard de 1,7. El valor 
mínim ha estat 0 i el màxim 10, la moda ha estat 7. 

Els resultats per barris en el cas d’estat dels contenidors ha estat: 

 

Imatge 24.‐ Resultat global de satisfacció ciutadana en Estat de contenidors per barris 
El barri on la puntuació és més baixa és el Nord, el qual no supera els 6 punts, 
seguit de Santa Eugènia. El barri millor valorat és Mas Xirgu tot i que amb una 
única resposta, el Centre i Oest també superen els 7 punts. 

Del total de 400 enquestes s’han registrat 98 comentaris, que es distribueixen de la 
següent manera: 
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Imatge 25.‐ Repartiment dels comentaris de l’Estat de contenidors 
La neteja i els desbordaments són els aspectes que més comentaris han tingut de 
la ciutadania respecte l’estat dels contenidors. 

5.2.3. Recollida de residus 

El resultat global de satisfacció ciutadana en quant la recollida de residus en una 
escala de l’1 al 10 és de 7,6, amb una desviació estàndard de 1,5. El valor mínim 
ha estat 0 i el màxim 10, la moda ha estat 8. 

Els resultats per barris en el cas de la recollida de residus ha estat: 

 

Imatge 26.‐ Resultat global de satisfacció ciutadana en Recollida de residus per barris 
El barri on la puntuació és més baixa és l’Est, el qual és l’únic que no supera els 7 
punts, seguit de l’Oest i Santa Eugènia. El barri millor valorat és Mas Xirgu tot i que 
amb una única resposta, seguit del Sud. 
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Del total de 400 enquestes s’han registrat 39 comentaris, que es distribueixen de la 
següent manera: 

 

Imatge 27.‐ Repartiment dels comentaris de la Recollida de residus 
El nivell d’ompliment i residus/objectes fora dels contenidors són els aspectes que 
més comentaris han tingut de la ciutadania. 

El resultat global per neteja viària és un 6,3, per l’estat dels contenidors un 6,8 i 
per la recollida de residus un 7,6, per tant s’aprova en tots els aspectes, sent la 
neteja viària el servei menys valorat. 

El barri Est és el que presenta en global un valoració més baixa i el barri de 
Montjuic és el que presenta en global una valoració més alta. 

Dins de cada aspecte, els comentaris més recurrents són l’estat del carrer i els 
resultats de neteja, així com els desbordaments i la neteja de contenidors. 

 

6. MODIFICACIONS DEL SERVEI 
 

Al llarg de l’any 2017 es van dur a terme diferents millores al servei de neteja viària 
i recollida de residus.  
 
Amb l’objectiu d’adequar el servei de neteja viària i recollida de residus a les 
necessitats actuals de la ciutat de Girona i als nous criteris tecnològics, que 
permetran a la ciutat apropar-se a les fites marcades per Europa i per l'Agència de 
Residus de Catalunya, respecte a la recollida selectiva de les fraccions, que ha de 
ser d'un 50% i d'un 60% respectivament en l'any 2020, el dia 8 de maig de 2017 
es decideix aprovar una modificació de contracte. Els aspectes recollits a la 
modificació de contracte són els següents: 
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6.1.1. Neteja viària en la zona de la Frontissa de Sta. Eugènia 

La Frontissa de Sta. Eugènia s'ha urbanitzat a posteriori de l'adjudicació del 
contracte i requereix d'un tractament en neteja viària diferent del que estava 
previst , pel que es proposa crear un altre sector de neteja viària , el sector 6 a la 
zona F, amb les mateixes prestacions que el sector 1 de la zona F, amb els serveis 
d'escombrat manual 5 dies/setmana , d'escombrada mixta 1 dia/setmana i 
aiguabatre mixt de vials d'abril a setembre cada 15 dies. 

El total calculat per l'anualitat sencera de 2017 seria de 86.599,90 euros anuals iva 
inclòs. 

6.1.2. Neteja viària en les  zones de Domeny, Poble Saharaui i Parc 
central 

Les zones de Domeny, carrer Poble Saharaui i Parc Central s'han urbanitzat o 
modificat a posteriori de l'adjudicació del contracte i requereixen tractament de 
neteja ja que aquest no estava previst. Es proposa per tal de mantenir els 
estàndards de qualitat del servei de neteja viària, fer un servei de d'escombrat 
manual amb vehicle auxiliar 4 dies / setmana (repartides de divendres a dilluns i 
festius) en aquestes tres ubicacions no previstes en el contracte inicial. 

El total calculat per l'anualitat sencera de 2017 seria de 61.564,56 euros anuals iva 
inclòs. 

6.1.3. Recollida del cartró comercial dels establiments 
 
El paper i cartró comercial que generen els establiments ubicats al Barri Vell, 
Mercadal  i l'Eixample són recollits de forma independent de la resta de paper i 
cartró de la ciutat, donat que els comerços són grans generadors i necessita d'un 
tracte especial per evitar l'embrutiment i desbordament de les àrees de cubells o 
contenidors. Es proposa ampliar  la  recollida del cartró i paper comercial amb 
sistema  porta a port al Barri Vell-Mercadal i Eixample per tal de passar per davant 
de tots els establiments generadors de paper i cartró comercial de la zona 
predeterminada, de dilluns a dissabte, afegint al servei ja previst un peó 
especialista nit jornada completa amb un vehicle auxiliar elèctric buidat en alçada. 

El total calculat per l'anualitat sencera de 2017 seria de 71.394,82 euros anuals iva 
inclòs. 

6.1.4. Recollida de residus a Sant Daniel 

La recollida domiciliària en aquest sector, compartia tots els models de recollida de 
residus, donat que es va considerar com a zona conflictiva (dificultat d'accés i 
col·locació de les àrees) en el moment de canvi de contenidors del 2013 a càrrega 
lateral. Per les dificultats d'implementar un servei de recollida de residus 
domiciliaria homogeni, i valorant les característiques urbanístiques,  socials i el 
tipus d'habitatge d'aquest barri, amb l'objectiu d'incrementar la recollida selectiva 
per adaptar-nos a les indicacions europees i de l'ARC i la sensibilització dels seus 
habitants cap al residu zero.  
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Es proposa implementar el sistema de recollida de residus porta a porta, tant pels 
habitatges com pels comerços de Sant Daniel (servei de nit) passant per davant de 
tots els habitatges i comerços possibles. A on no és possible, degut a que els 
habitatges estan en disseminats o és difícil l'accés, es preveu ubicar-hi uns armaris 
i/o tòtems per penjar-hi els cubells.  Aquesta recollida porta a porta es realitzarà 7 
dies/setmana, un sol residu diari. 

El paper-cartró es recollirà 1 dia/setmana, els envasos 2 dies /setmana, la form 3 
dies/setmana i el rebuig  1 dia/setmana. Bolquers i compreses a diari i restes 
vegetals de petites dimensions, 1 dia/setmana, coincidint amb un dia de recollida 
de form. La fracció vidre es continuarà recollint amb sistema de contenidor de 
càrrega lateral a carrer. Les restes vegetals de major volum es recolliran dos cops 
/any coincidint amb la deixalleria mòbil al sector. Es col·locarà un contenidor caixa 
oberta  per tal que els veïns hi dipositin les restes. 

El total calculat per l'anualitat sencera del 2017 seria de 114.371,77 euros anuals 
iva inclòs. 

6.1.5. Recollida del FORM, envasos i rebuig  comercial al Barri Vell 
Mercadal 

Els grans productors de FORM són pràcticament establiments de restauració i 
aquests estan ubicats majoritàriament al Barri Vell i Mercadal.  La recollida de 
FORM comercial era un punt previst en el Plec i contracta vigent, pendent 
d'implementar, però no estava inclòs la recollida d'envasos i rebuig comercial.  

Pel canvi de contenidors de la ciutat, la recollida de Form comercial no es podrà fer 
conjuntament amb la form domiciliaria amb cubells , tal i com estava previst en la 
contracta inicial. Així mateix, en les zones amb àrees de cubells si els comercials hi 
aboquen els envasos i el rebuig es provoquen grans desbordaments i embrutiments 
d'aquestes àrees de recollida de residus . 

Es proposa modificar el sistema de recollida comercial passant de la recollida de la 
Form en cubells situats al llarg de la ruta prevista, a fer un porta a porta dels 
establiments grans generadors 7d/s amb cubells identificats per tag's i fent la 
recollida de rebuig comercial 4d/s i d'envasos comercials 3d/s que són les altres 
dues fraccions que generen els establiments , també porta a porta , però amb 
bosses translúcides codificades deixades al terra. Tots aquests serveis es 
realitzaran a la nit a diferència del previst en la contracta que era a la tarda. 

El servei de recollida de Form comercial estava previst realitzar-lo conjuntament 
amb la recollida de FORM del mercat setmanal de la Devesa a la tarda i aquest no 
es pot deixar de prestar a la tarda, cal mantenir aquest servei 2d/s però amb més 
dedicació horària que la prevista fins el moment ja que s'ha d'incloure el transport i 
descàrrega de l'orgànica fins a la planta de compostatge. 

El que sí es pot realitzar conjuntament amb la Form comercial, és el servei de 
recollida dels contenidors de Form soterrats 7 d/s i algun punt conflictiu que encara 
no s'ha pogut canviar a càrrega lateral. 
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S'inclou l'abonament dels serveis previstos fins ara en la contracta, 6 dies/setmana 
en servei de tarda, destinats al Form comercial, a la fracció FORM dels soterrats, i 
conflictius, i a la recollida de la Form del mercat del Lleó, així com el percentatge 
destinat a la recollida del FORM del mercat de la Devesa 2d/s.  

El total calculat per l'anualitat sencera del 2107 seria de 110.116,08 euros anuals 
iva inclòs. 

6.1.6. Recollida domiciliaria de rebuig al Barri Vell 

El Barri Vell té una recollida de residus amb unes característiques especials. Des del 
2014 es fa la recollida mitjançant àrees de cubells que es posen i treuen cada 
vespre. Cada dia es recullen  tres fraccions, diàriament  rebuig-resta ,  orgànica 6 
d/setmana, 1 d/s vidre , 3d/s envasos i 2 dies  paper. Per tal de poder compaginar 
la recollida comercial que es proposa modificar (incloent envasos i rebuig comercial) 
i seguint la tendència actual d'incrementar la recollida selectiva i disminuir la 
freqüència del rebuig-resta, amb la recollida domiciliària d'aquest sector de Barri 
Vell i part del Mercadal, es proposa  disminuir la freqüència de la recollida 
domiciliaria de rebuig-resta al Barri Vell i part del Mercadal (zona de les àrees de 
cubells ), passant de 7d/s a 4d/s, concretament els dilluns, dimecres, divendres i 
diumenges. 

No es descriu cap servei específic ni abonament econòmic per aquest canvi, donat 
que la disminució de freqüència de recollida en el rebuig-resta domiciliari s'utilitza 
per fer la recollida comercial d'envasos en bosses porta a porta els dimarts, dijous i 
dissabte. 

6.1.7. Categories de personal 

El servei de neteja viària i recollida de residus és un servei dinàmic que s'ha 
d'adaptar a les necessitats de nous serveis, a les limitacions de canvis d'horaris i de 
jornada del laude arbitral de 2014 , motiu pel qual s'han de crear noves categories 
laborals que no estaven descrites en l'oferta de FCC. 

Es proposa ampliar  8 categories de personal per tal d'atendre la diversitat de 
serveis que es presten: Conductor operari dia (a/Plus funcional) (VODP), conductor 
dia (càrrega lateral) (cicles 6/2) (RCDL6), conductor nit (càrrega lateral), (RCNL), 
peó especialista dia (cicles 6/2) (RED6), conductor operari nit (RON), conductor 
operari nit (a/Plus funcional) (RONP), peó especialista nit jornada curta (REN), peó 
especialista nit (a/Plus funcional) (RENP). 
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7. RESUM I CONCLUSIONS 
 

Amb les comprovacions realitzades per GPS pel Control de presencia i composició 
dels equips es mostra que hi ha vehicles que no retornen senyal tot i que s’indica 
en diferents dies que realitzen el servei. El número d’aparells que no retornen 
senyal GPS no ha tingut un comportament lineal durant l’any 2017. 

El seguiment qualitatiu de les escombradores mostra que la major part de les rutes 
es compleixen pràcticament en la seva totalitat. El seguiment quantitatiu mostra 
que la meitat de les rutes compleixen més del 95% del recorregut teòric. 

El control horari GPS dels equips de recollida de residus mostra que l’hora de 
sortida de la nau es manté bastant constant, mentre que l’hora d’arribada pateix 
més variacions.  

El resultat del control de Normes de prestació als serveis de neteja viària mostren 
que el 77% de les inspeccions van tenir resultat correcte, el 11% van tenir un 
resultat incorrecte i al 12% no es va poder realitzar el control. En el cas de la 
recollida de residus, el 82% de les inspeccions de van tenir resultat correcte, el 
18% van tenir un resultat incorrecte i al 0% no es va poder realitzar el control. 

Els controls realitzats de Estat de la via pública (preservei) mostren que: 

 El 61,5% de les inspeccions realitzades tenen resultat satisfactori. 
 El 26,7% de les inspeccions realitzades tenen resultat no satisfactori. 
 El 10,3% de les inspeccions realitzades tenen resultat deficient. 
 El 1,8% de les inspeccions realitzades tenen resultat inacceptable. 

A partir del mes de febrer el percentatge de resultats satisfactoris ha anat 
augmentant passant del 38% el mes de febrer al 76% el mes de desembre. El 
percentatge de resultats no satisfactoris, deficients i inacceptables han anat 
disminuint. 

Els controls realitzats de Qualitat de la neteja viària (postservei) mostren que: 

 El 74,5% de les inspeccions realitzades tenen resultat satisfactori. 
 El 12,8% de les inspeccions realitzades tenen resultat no satisfactori. 
 El 4,7% de les inspeccions realitzades tenen resultat deficient. 
 El 7,9% de les inspeccions realitzades tenen resultat inacceptable. 

S’observa com el percentatge de resultats satisfactoris ha anat augmentant, 
passant del 69% el mes de gener al 95% el mes de desembre. El percentatge de 
resultats no satisfactoris, deficients i inacceptables han anat disminuint. 

La tendència global tant de l’Estat de la via pública com de la Qualitat de la neteja 
viària mostra que els resultats de les neteges han millorat al llarg de l’any 
2017. 
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Totes les inspeccions realitzades a les deixalleries, tant fixes com mòbils donen un 
resultat correcte. 

Els controls realitzats d’Estat dels contenidors indiquen aquells contenidors on cal 
fer alguna acció correctiva de manteniment, ja sigui estètica o operativa, 36% dels 
contenidors inspeccionats tenen alguna incorrecció, el 28% són incorreccions 
operatives (10% respecte el total inspeccionats) i el 72% estètiques (26% respecte 
el total inspeccionats). 

El control de nivell de contenidors del Barri Vell mostra que es deixen residus fora 
dels contenidors tot i que aquests no es troben plens en la major part de fraccions. 

El seguiment de les Incidències es realitza amb normalitat. La majoria de les 
incidències estan centrades en els Contenidors. El promig de temps de tancament 
és de 9,8 dies amb una desviació estàndard de 15,0 dies. 

Durant l’any 2017 es va realitzar dos actualitzacions a la plataforma Vision, que han 
millorat el seguiment de les rutes d’escombradores i de neteja manual. 

El resultat global de les Enquestes de satisfacció ciutadana per neteja viària és un 
6,3, per l’estat dels contenidors un 6,8 i per la recollida de residus un 7,6, per tant 
s’aprova en tots els aspectes, sent la neteja viària el servei menys valorat. 

El barri Est és el que presenta en global un valoració més baixa i el barri de 
Montjuic és el que presenta en global una valoració més alta. 

Dins de cada aspecte, els comentaris més recurrents són l’estat del carrer i els 
resultats de neteja, així com els desbordaments i la neteja de contenidors. 

Al llarg de l’any 2017 es van dur a terme diferents millores al servei de neteja viària 
i recollida de residus que van ser recollides en una modificació de contracte 
aprovada el mes de maig. 
 
Entre els aspectes de la modificació de contracte es troben la millora de la neteja 
viària a les zones de la Frontissa de Santa Eugènia, Domeny, Poble Saharaui i Parc 
Central, la millora en el servei de recollida de residus al Barri Vell, Mercadal, 
Eixample, Sant Daniel i la creació de noves categories de personal. 

 


