
#BcnSostenible 

SESSIÓ DE 
PARTICIPACIÓ 

 
Estratègia Residu Zero:  

estat i seguiment 



PROGRAMA 

 
 

17.30 h  Benvinguda   
                Frederic Ximeno (Comissional d’Ecologia) 
 
17.40 h  Nou Programa Metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals 2019-2025  
               (PREMET25) 
               Victor Mitjans (Àrea Metropolitana de Barcelona) 
 
18.10 h Avenços de l’Estratègia Residu Zero de Barcelona. Accions en marxa 
              Laura Reñaga (Prevenció de Residus de l'Ajuntament de Barcelona) 
 
18.30 h  Principals aspectes de la contracta de neteja i recollida 
               Carlos Vázquez (Director de Serveis de Neteja i Gestió de Residus de l'Ajuntament de Barcelona) 
  
19.00 h  Torn obert de preguntes i intervencions 
 
19.30 h  Cloenda 



PREMET25 PROGRAMA METROPOLITÀ DE PREVENCIÓ I 
GESTIÓ DE RECURSOS I RESIDUS MUNICIPALS / 2019-2025 

Victor Mitjans 
Àrea Metropolitana de Barcelona 



D’on venim 

On som? 
Alt nivell d’impropis  Baixos nivells de recollida selectiva en 

especial de la fracció orgànica  

D’una situació d’estancament de la recollida selectiva al voltant del 33,5% 

              33,7%     37,2%      36,3      35,6%                         
30,5                   34,9%      34,0%      33,7%      33,7%      33,5%      33,7% 





144 kg 

46 kg 

60 kg 

32 kg 

35% 24% 34% 65% 

Orgànica Envasos lleugers Paper/cartró Vidre
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Resultats de les 
principals fraccions 

* En la fracció orgànica no s’ha comptabilitzat Mercabarna. Si és fes s’arribaria a un 38,5% de recollida selectiva neta. 



El Programa Metropolità de Prevenció i Gestió de Recursos i 

Residus Municipals 2019-2025 consisteix en: 

• Una estratègia d’actuació 

• basada en una nova governança 

• que aposti per reduir els residus municipals 

• permeti assolir un 55% de reciclatge l’any 2025, 

• i aconsegueixi la neutralitat en carboni 

• del sistema metropolità de tractament de residus 



Estancament de la 
recollida 

Europa impulsa 
l’economia circular 

Gestionar recursos Innovació i lideratge Ciutadania 
interpel·lada 

Petjada ambiental 



 Administracions:  Municipis metropolitans, Representants AMB, Agència de 
Residus de Catalunya, Diputació de Barcelona 

 Societat civil: Associacions professionals, Col·lectius socials, Experts, Entitats 
empresarials, Col·lectius sindicals, Universitats 

 Grups polítics 

• En l’elaboració del PREMET25 hi han participat un total de 106 persones representants de: 

• L’òrgan de participació del PREMET25 ha estat el Consell de Participació 

• S’han dut a terme un total de 6 sessions al llarg del 2017 i el 2018   

Participació prèvia 

Participació final oberta a https://participa.premet25.cat/  

https://participa.premet25.cat/


Objectius qualitatius 

Gestió 

 Promoure la prevenció  
 Promoure la individualització 
 Revisar les infraestructures de 

tractament 
 Promoure estratègies Residu 

Zero 
 Promoure nous sistemes de 

Responsabilitat Ampliada al 
Productor 
 

Ambientals 

 Contribuir a la lluita contra el 
canvi climàtic  

 Gestionar els residus 
incorporant l’anàlisi del cicle 
de vida (ACV) 

Econòmics 

 Definir un nou marc de 
finançament 

 Millorar la fiscalitat 
 

Socials 

 Promoure la 
coresponsabilitat i canvi 
d’hàbits 

 Crear ocupació verda 
 Avançar en transparència i 

comparabilitat de les dades 
 

El programa compta amb un total de 41 objectius quantitatius 
dels quals 3 són estratègics. 

Objectius quantitatius 

Reduir la generació un 15% respecte el 2010 

Reduir la generació de la resta fins a 150 kg habitant   

Incrementar la recollida selectiva fins un mínim del 55% O
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El compliment dels objectius del PREMET25 generarà una seguit d’impactes positius: 

Socials Econòmics Ambientals 

Augment de l’ocupació 
prevista per al 2025 d’entre 
1.047 -1,650 llocs de treball 
(12,8%-20,1%) 

Es reduiran les emissions de 
gasos amb efecte hivernacle 
fins a 170.000 tones CO2 eq 
cada any. 

S'estalviaran 20 milions 
d’euros anuals respecte a la 
situació d’estancament de la 
recollida selectiva.  
 
A més, hi haurà una 
distribució més justa del que 
paga la ciutadania 

Impactes positius del PREMET25 



En l'elaboració del PREMET25 s’han realitzat un seguit d’escenaris que provenen de: 
- modelització considerant la implantació de nous sistemes de recollida individualitzada 
- possibilitat de que es mantingui la situació d'estancament de la recollida selectiva 
- compliment normatiu 

Escenaris Generació Recollida 
selectiva 

Optimista  
(BA64) 

baixa alta (64% 

Moderat  
(AM49)  

alta mitjana (49%) 

Normatiu 
 (MM55) 

mitjana 55% 

Estancament 
(BE33) baixa estancada 

(33%) 

Estancament 
pessimista 

 (AE29) 

alta Estancada 
(29%) 

Escenaris 



Eixos d’actuació 



Principals línies d’actuació: 
• Mesures contra el malbaratament alimentari  

• Substitució dels plàstics d’un sol ús  

• Millores en el Millor que nou (MQN)  

• Noves convocatòries per a beques d’investigació universitària  

• La redacció d’un Pla Metropolità de Prevenció de Residus (PMPR) 

5 línies d’actuació 

15 mesures 

EIX1. PREVENCIÓ 
Reduir els residus, especialment els més difícils de reciclar   

Residus municipals:  439 (2016)  419 (2020) 

150 (2025) 292 (2016) Fracció resta:   

Generació (kg/habitant): 



6 línies d’actuació 

27 mesures 

EIX 2. RECOLLIDA 
Recollir més i amb més qualitat 

Principals línies d’actuació: 

• Millora, en quantitat i qualitat, de la recollida de la fracció orgànica 

• Desincentivar l’ús del contenidor de resta 

• Incorporació d’ un sistema de bonificació o pagament per ús del servei de 

recollida 

• Millora de la recollida de les fraccions minoritàries 

• Adaptació de la xarxa de deixalleries 

Recollida selectiva (%): 

Residus municipals:  33,5% (2016) 
Reciclatge (%): 

Residus municipals:  40% (2016)  

Fracció orgànica:      33% (2016)  

60% (2020), 50% (municipis) 

55% (2025) 

60% (2020) 

Moderador
Notas de la presentación
Impropis orgànicaRecollida comercial



3 línies d’actuació 

17 mesures 

EIX 3. TRACTAMENT 
Millorar i innovar en el tractament i la recuperació de materials 

Principals línies d’actuació: 

• Adaptar el sistema transformant progressivament les instal·lacions de tractament de 

resta en tractament de fracció orgànica i fraccions selectives 

• Millorar contínuament els processos per recuperar el màxim de material valoritzable 

i tractar de la manera més adequada els rebutjos de les plantes 

• Potenciar la innovació per donar un ús als rebutjos que provenen de les plantes de 

tractament  

Residus totals a 
dipòsit controlat:  

 
35% (2020) 33% (2016) 

25% (2016) 

Petjada de carboni 
 (kg CO2 eq/hab): 
 

47  (2016) 

Disminució VE 

Neutralitat en Carboni (2025) 

Residus totals a 
valorització energètica: 

 



6 línies d’actuació 

17 mesures 

EIX 4. EDUCACIÓ 
Educació per la transició de model: del relat a l’acció 

Principals línies d’actuació: 

• La prevenció és l’única opció: activitats educatives centrades en el malbaratament 

alimentari i la problemàtica dels plàstics 

• Passa el missatge: recull més i millor. Disseny d’activitats sobre economia circular, 

moda i residus tèxtils i reutilització de mobles 

• Instal·lacions de tractament més transparents: redisseny de les visites a les plantes de 

tractament 

Nombre de participants a les activitats de residus del Compartim un futur: 

14.941 (0,46% de la població 
metropolitana) (2016) 

32.000 (1% de la població 
metropolitana) (2025) 



7 línies d’actuació 

42 mesures 

EIX 5. Governança 
Una nova governança 

Principals línies d’actuació: 

• Donar suport i enfortir la relació amb els municipis a partir de l’Acord Metropolità pel 

Residu Zero 

• Habilitar espais de participació i comunicació permanents entre actors públics i privats 

• Posar en marxa un pla de comunicació que difongui els objectius i actuacions entre la 

ciutadania 

• Definir noves responsabilitats de cara al reciclatge per part de productors, com a mínim, 

de tèxtil, mobles, matalassos, paper i tèxtil sanitari 

13 municipis 
sense (2016) 

Tots els 
municipis  

(2021) Implantació del PxG al 100% 
d’usuaris domèstics i 

comercials (2025) 

100% de la població (2025) Individualització 
de la recollida: 

Objectius intermedis: 25% l’any 2022, 50% 
l’any 2024 

2 municipis a l’àrea 
metropolitana 

(2016) 

Taxa 
d’escombraries: 

Taxa 
comercial: 

3 municipis 
sense (2016) 

Tots els 
municipis  

(2020)  



Acord metropolità pel residu zero. Compromisos municipals 

• Arribar a la individualització de la recollida de fracció orgànica i resta 
amb una taxa justa (pagament per ús i bonificació) l’any 2025. 
o Objectius intermedis: 25% l’any 2022, 50% l’any 2024. 

 

• Disposar de taxes de recollida domèstica l’any 2021, dissenyades per 
permetre pagament per generació 
o 13 noves taxes domèstiques (80% de la població metropolitana) + harmonització de les 23 existents. 
 

• Disposar de taxes de recollida comercial l’any 2021, modulades en 
funció del tipus i quantitats de residus produïts per l’establiment i 
dissenyades per permetre pagament per generació 
o 3 noves taxes comercials + harmonització de les 33 existents 

 

• Objectiu 2020:  
o Disposar d’un document de diagnosi i d’un pla d’actuació 

calendaritzat per desplegar les millores en recollida. 
o Disposar d’una recollida comercial maximitzada de la fracció 

orgànica. 
o Disposar d’una recollida de cartró en els eixos comercials. 
 



Acord metropolità pel residu zero. Compromisos de l’AMB 

• Desplegar les mesures de suport tècnic, econòmic i polític necessàries per 
acompanyar els municipis en el procés de canvi de model de recollida. 

 
• Augmentar la capacitat de tractament de les fraccions recollides selectivament 

i reduir les de la fracció resta d’acord amb l’evolució de les recollides 
municipals. 

 
• A partir de 2021 traslladar l’increment del cànon de disposició de residus de 

l’Agència de Residus de Catalunya a aquells municipis que no estiguin 
desenvolupant les actuacions necessàries a partir dels acords anteriors. També 
els traslladarà les penalitzacions que vinguin imposades des de la UE per 
incompliment d’objectius de reciclatge. 

 
• Desplegar, conjuntament amb els municipis, una estratègia metropolitana per a 

reduir els residus de plàstic, especialment els no reciclables. 





Documentació disponible a la web: http://amb.premet25.cat/ 

http://amb.premet25.cat/


Decidim  

Web del PREMET25 
https://www.premet25.cat/ 

https://participa.premet25.cat/processes/premet25 

https://www.premet25.cat/
https://participa.premet25.cat/processes/premet25


 09 de maig de 2019 

Avenços de  
l’Estratègia Residu Zero de Barcelona  
Accions en marxa 

Laura Reñaga 
Prevenció de Residus de 
l'Ajuntament de Barcelona 
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INTRODUCCIÓ 
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Evolució de la generació de residus municipals i per habitant  
(2001-2018) 

1,54 kg/hab.dia 1,24 kg/hab.dia 1,35 kg/hab.dia 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Recollida de residus (tn) 774.023 783.676 860.338 874.448 882.461 879.092 898.453 894.738 864.758 844.055 806.368 752.308 730.285 739.061 748.673 762.077 771.282 799.792

kg/habitant i dia 1,41 1,4 1,49 1,52 1,52 1,5 1,54 1,52 1,46 1,43 1,37 1,27 1,24 1,26 1,27 1,30 1,31 1,35
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Evolució del percentatge de resta i recollida selectiva sobre el total  
(2001-2018) 
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CRONOLOGIA 

2011 
Pla de Prevenció de 
Residus 2012-2020  

2016 
Estratègia Residu Zero 
(Mesura de Govern) 

2017 
Pla d’Accions de 
l’Estratègia Residu Zero 

Ecologia Urbana – Medi Ambient i Serveis Urbans 



01 
ACCIONS EN MARXA 
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ACCIONS I PROJECTES 

ACCIONS DE PREVENCIÓ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Foment de gots reutilitzables 
Creació d’un servei de préstec d’una vaixella reutilitzable 
Foment de l’ambientalització de festes 
Creació d’un programa de tallers de reparació 
Reforç del Programa Renova (la teva roba i les teves joguines) 
Reutilització de materials dels punts verds   
Incorporació de la prevenció en fires i congressos 
Programes educatius a les escoles: Ens ho mengem tot, Embolcalls més 
sostenibles, Pla de prevenció a les escoles 
Creació i itinerància de l’Exposició ‘On van els residus?’ 
Participació al projecte europeu sobre malbaratament alimentari 
Ecowaste4Food 
Organització dels Dinars de sobrats 

MILLORA SELECTIVA 
  

Implantació del porta a porta a Sarrià vell 
Foment de l‘orgànica i millora de la qualitat: Campanya de sensibilització 

PUNTS VERDS 
  

Ampliació de la xarxa de Punts Verds de Barri (PVB) 
Impuls del compostatge: xarxa de compostadors comunitaris als PVB   

MILLORA DEL SERVEI DE NETEJA 
  
  
  

Nova contracta de neteja 
Construcció i millora de nous centres de neteja 
Campanya de millora de la neteja 
Millora del control de la qualitat del servei 

Ecologia Urbana – Medi Ambient i Serveis Urbans 



1.1 
ACCIONS DE PREVENCIÓ 
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OBJECTIU: reduir la generació de 
residus plàstics d’un sol ús 
 
Substituir els gots d’un sol ús pels 

gots reutilitzables 
Sistema de Dipòsit, Devolució i 

Retorn (SDDR) 
1€ de dipòsit  

GOTS REUTILITZABLES 

Ecologia Urbana – Medi Ambient i Serveis Urbans 



GOTS REUTILITZABLES 

 

 

Guinguetes de platges (15) 
• Des de la temporada 2018 
 

Festes de la Mercè 
• 2017 a les barres de Maria Cristina  
• 2018 als principals espais  
 

Festes de Gràcia, Sants i altres 
 

Espais gestionats per BSM 
• Tibidabo, Zoo, Anella olímpica, Fòrum  
 

Any 2018 
+1 Milió de gots d’un sol ús estalviats 
+ 3 tones de plàstic d’un sol ús estalviat 

Ecologia Urbana – Medi Ambient i Serveis Urbans 



SERVEI DE PRÉSTEC D’UNA VAIXELLA  
REUTILITZABLE 

OBJECTIU: reduir la generació de 
residus plàstics d’un sol ús 
 

Festes o celebracions populars 
Dirigit a entitats 
Servei gratuït 
Usuaris aprox.: 10.000 persones 

 

Actualment en fase de licitació 5 lots: 
• LOT 1. Ciutat Vella i Eixample 
• LOT 2. Sants-Montjuïc i Les Corts: 
• LOT 3. Sarrià-Sant Gervasi i Gràcia 
• LOT 4. Horta-Guinardó i Nou Barris 
• LOT 5. Sant Andreu i Sant Martí 
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TALLERS I FESTES DE LA REPARACIÓ 

OBJECTIU: Fomentar la reutilització i 
reduir la generació de RAEEs 
 
Aparells electrònics i petits 

electrodomèstics 
En centres cívics, casals de barri, 

biblioteques 
3 formats: 

• Festes de la reparació 
• Tallers 
• Serveis d’assessorament 

Ecologia Urbana – Medi Ambient i Serveis Urbans 



Districte 
2017 2018 2019 Total 

organitzats Festa Taller Serv. ass. Festa Taller Serv. ass. Festa Taller Serv. ass. 
Sant Martí 1     1 4 2 1 2 1 12 
Sants-Montjuic 1     1 4 2   2   10 
Gràcia 1     2 4 2   2   11 
Eixample 1     1           2 
Sant Andreu     2   2   1     5 
Sarrià-Sant Gervasi 1     1 2 1   2   7 
Ciutat Vella   5 6 1 4 1       17 
Horta-Guinardó         4 2   1   7 
Nou Barris   6 6         2   14 

Les Corts         2         2 

TOTAL 5 11 14 7 26 10 2 11 1 87 

TALLERS I FESTES DE LA REPARACIÓ 

Ecologia Urbana – Medi Ambient i Serveis Urbans 
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RECUPERACIÓ D’OBJECTES DELS PUNTS VERDS 

OBJECTIU: Fomentar la valorització de materials i creació de llocs de treball 

Aparells elèctrics i electrònics i voluminosos 

Acords amb entitats socials (Solidança, Engrunes, Andròmines, Fundació 
Formació i Treball) 

2017: 108 tones  
   2018:   64 tones 
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ROBA AMIGA 

    Recollida de roba als PV i d’altres espais (contenidors) 
1.032 tones en contenidors 
1.111 tones en punts verds 

JOGUINA AMIGA 

    Recollida de joguines als punts verds 
    102 tones de joguines recollides 

EL RACÓ DEL LLIBRE 

    Punt d’intercanvi de llibres als punts verds 
    S’estima que s’eviten unes 300 tones de paper/any 

  

 

RECUPERACIÓ D’OBJECTES DELS PUNTS VERDS 



DINAR DE SOBRATS 

Ecologia Urbana – Medi Ambient i Serveis Urbans 

OBJECTIU: sensibilitzar la població envers el 
malbaratament alimentaris i reforçar la xarxa 
local d’entitats solidàries 
 

Cada any en un barri de la ciutat 
Fases del projecte: 

• Cerca de voluntaris   
• Cerca d’establiments participants 
• Difusió  
• Espigolada 
• Preparació del menjar 
• Organització del menjar popular 
• Avaluació i recollida d’indicadors 
 

 
 



DINAR DE SOBRATS 

Nou plantejament ⇒ Xarxa local lligada a un projecte d’aprofitament estable.  
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EXPOSICIÓ ‘ON VAN ELS RESIDUS?’ 

OBJECTIU: explicar el tractament dels residus i posar en valor la separació en origen 
Exposició itinerant modular i interactiva 
Seus de districte, centres cívics, casals de barri, biblioteques  
7 mòduls: olis de cuina, brics, càpsules de cafè, frigorífics, fluorescents, residus 

orgànics i roba 
Accessible a persones amb diversitat funcional (visió, auditiva, mobilitat) 
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EXPOSICIÓ ‘ON VAN ELS RESIDUS?’ 
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PREVENCIÓ A LES ESCOLES 

Programes educatius 
• Embolcalls més sostenibles (sobre 

embalatges reutilitzables) 
• Ens ho mengem tot (sobre 

malbaratament alimentari) 
• Plans de prevenció a les escoles 

(participació de tota la comunitat 
educativa) 

 Curs 2018-19 en total participen 112 
centres educatius i uns 10.000 
alumnes 
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1.2 
ACCIONS DE MILLORA SELECTIVA 
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PORTA A PORTA 

Implantació al casc antic de Sarrià 
En col·laboració amb l’Ass. de veïns 
4.000 llars i 8.500 habitants  
Reciclables (no només envasos) 
Àrees d’aportació d’emergència 

Ecologia Urbana – Medi Ambient i Serveis Urbans 
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Mitjana setmanal 2019 
 
7.137 kg 
2 % d’impureses 
 

Mitjana setmanal 2019 
 
16.653 kg 
59,1 % recollida selectiva 
 

PORTA A PORTA 



1.3 
ACCIONS ALS PUNTS VERDS 
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XARXA DE PUNTS VERDS  

7 PVZ 
25 PVB (3 nous) 
97 parades PVM 
1 PVM escolar 
 

Actualment 
 

4 nous PVB 
• Vall d’Hebron 
• Av. Vallcarca 
• c/ Ganduxer 
• Sants 

Previst 
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COMPOSTATGE COMUNITARI 

OBJECTIU: Donar a conèixer el compostatge domèstic 
i mostrar-lo com a exemple d’economia circular 
 

Matèria orgànica domiciliària 
Gestionats per entitats del barri 
Actualment hi ha 6 punts de compostatge 

comunitari 
• PV Sagrada Família 

• Aula del Bosc Turull 

• PV Barceloneta 

• Horts de Can Valent 

• PV de Fort Pienc 

• PV de Folch i Torres 
 

221 llars participants 
66 tones de residus previnguts/any 
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1.4 
ACCIONS DE MILLORA DEL 
SERVEI DE NETEJA 
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CAMPANYA CIUTADANA I COMERCIAL PER A LA MILLORA DE LA NETEJA 

Any 2017 
• 100 informadors/es 
• Seguiment de 875 punts crítics 
• Persones interpelades: 190.846 
Any 2018 

• 16 informadors/es 
• Seguiment de 169 punts crítics 
• Persones interpelades: 14.195 
Any 2019 

• 16 informadors 
• Zones prioritàries de seguiment i 

sensibilització per districtes 
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OBJECTIU: sensibilitzar la ciutadania i els comerços sobre la importància de 
mantenir neta la ciutat i millorar l’estat de netedat 



ACCIONS REALITZADES 2017 2018 

Seguiment estat Punts Crítics 12 mesos 11 mesos 

Informació i seguiment Comerços 6 mesos 8 mesos 

Enquesta de percepció neteja a Barcelona 2 setmanes 2 setmanes 

Excrements i orins de gossos  6 setmanes 5 mesos 

Mobles i trastos vells 7 setmanes 4 mesos 

Percepció de la problemàtica dels senglars 2 setmanes - 

Ús de les papereres de les places 5 setmanes - 

Enquesta de percepció neteja a Barcelona 

2ona passada 3 setmanes 2 setmanes 

Acció sistemes de recollida 7 setmanes 11 mesos 

Burilles 3 setmanes 11 mesos 

Punts Verds - 6 mesos 

Take away - 6 mesos 

Residu Zero - 4 mesos 

Matèria orgànica - 4 mesos 

Oci Diürn - 3 mesos 

CAMPANYA CIUTADANA I COMERCIAL PER A LA MILLORA DE LA NETEJA 
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02 
RESULTATS 

Ecologia Urbana – Medi Ambient i Serveis Urbans 



Reducció de més de 2.500 tones/any en accions de 
Prevenció de residus  

Participació directe d’uns 35.000 agents (entre alumnes, 
empreses, associacions, participants particulars, etc.).  

  2014 2017 2018 Objectius Residu Zero 2020 

Generació de 
residus 

Total    
(tones) 739.061 771.282 799.981 - 

Habitant i 
dia (kg) 1,26 1,31 1,36 <1,20 

Recollida selectiva 36,12% 36,39% 37,7% 60% 

Impropis en fracció orgànica 22,4% 21,9% 15,6% 8% 
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BASE DE DADES RESIDU ZERO 

AJUNTAMENT 
DE BARCELONA 

UNIVERSITATS 

ENTITATS 

EMPRESES 

ALTRES 
ADMINISTRACIONS 

ALTRES 
ORGANITZACIONS 
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MOLTES GRÀCIES! 



Principals aspectes de la contracta de 
neteja i recollida 

Maig 2019 
Carlos Vázquez 
Director de Serveis de Neteja i Gestió de Residus  
de l'Ajuntament de Barcelona 
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La contracta com una eina 

L’estratègia de Residu Zero es fonamenta en el repte de disminuir progressivament la generació 
de residus fins a la reincorporació de totes les matèries al cicle productiu. 

Eines per desenvolupar l’estratègia de Residu Zero 

Pla d’acció residu zero Nova contracta Augmentar el 
coneixement  

Objectiu. Impuls municipal 
política de residus i neteja: 
direcció, control i millora 
dels serveis 

Objectiu. Contracta 
flexible per permetre el 
desenvolupament 
progressiu de la política 
de residus i neteja 
 

Objectiu. Concretar les 
accions de l’estratègia 
residu zero al període 
2016-2020 
 
Exemples:  
PaP Sarrià: 2018 

Acord Metropolità 
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El Capítol 0 

La nova contracta es fonamenta en cinc eixos estratègics que pretenen una contracta més 
eficient i flexible gràcies al capital humà, enfocada a donar un servei proper a la ciutadania i 
adaptada a cada zona de la ciutat i època de l’any. 
Es proposa una contracta alineada amb l’estratègia de Residu Zero, adaptable als canvis 
progressius que es vagin produint, i que presti els serveis amb el mínim impacte ambiental, 
gràcies a un parc mòbil i maquinària més sostenibles i a l’adopció de tecnologies més netes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratègia del Residu Zero 

Millora de la qualitat ambiental de la ciutat 

Eficiència dels recursos per millorar la qualitat del servei 

Informació i transparència de dades 

Polítiques socials 
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 Millorar el percentatge de recollida selectiva 
Millorar la qualitat dels residus recollits 
Coresponsabilitzar a la ciutadania 
Dotar de flexibilitat la contracta per afrontar els canvis que han de venir 

Estratègia del Residu Zero 
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Aspectes clau de la nova contracta de neteja i recollida de residus 

2 Aspectes clau en Neteja  

1 Tipificació i divisió del contracte 

3 Aspectes clau en Recollida de residus  

4 El sistema de pagament dels serveis de recollida 

5 El sistema de control dels serveis: un contracte net  

6 Clàusules socials i personal 

7 Aspectes ambientals 

8 Mecanismes de flexibilitat 
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1 Tipificació i divisió del contracte 

Contracte de Serveis. Contractació per lots. 4 lots o zones 
 
Per afavorir la competència durant l’execució del contracte, cada 
licitador només podrà ser adjudicatari d’un lot. 
 
Contracta de 8 anys + 2 de pròrroga 
 
 
 
 

Zona Centre Districtes de Ciutat Vella, Eixample, Gràcia, i 
la recollida pneumàtica mòbil de tota la Ciutat. 

Zona Est Districtes de Sant Andreu i Sant Martí, i totes 
les platges. 

Zona Nord Districtes d’Horta-Guinardó i Nou Barris. 

Zona Oest Districtes de Sants-Montjuïc, Les Corts i 
Sarrià-Sant Gervasi.  



Empreses  Licitants  

 CESPA, Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A.  
 (Zona Centre, Zona Oest, Zona Nord, Zona Est) 
 
 Corporación CLD, Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos.  
       (Zona Oest, Zona Nord) 
 
 FCC Medio Ambiente, S.A. 

(Zona Centre, Zona Oest, Zona Nord, Zona Est) 
 
 URBASER, S.A. 
       (Zona Centre, Zona Nord, Zona Est) 
 
 UTE ASCAN SERVICIOS URBANOS, S.L. - 
      CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. 

(Zona Oest, Zona Nord) 
 
 VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. 

(Zona Oest, Zona Nord, Zona Est) 
 
 UTE OHL SERVICIOS INGESAN, SA - JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, SAU -  
      ACCIONA SERVICIOS URBANOS, S.R.L. 
 (Zona Centre, Zona Oest, Zona Nord, Zona Est) 
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265 
taules 

Plec Tècnic i 
Administratiu 

1.446 
pàgines 

55 
docs  

250 
plànols 

Fulls 
càlcul 

535.692 
registre

s 

330 
qüestions 
presenta

des 
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Es manté el concepte d’equitat de serveis segons la intensitat de l’ús 
de l’espai públic, però alhora equilibrant la neteja entre els territoris 
d’acord amb l’experiència acumulada que implica: 
  Reforç de serveis  als barris amb majors mancances actuals i reforç 

pressupostari a la zones menys dotades, com Horta – Guinardó i 
Nou Barris, etc 

 Reequilibri de les freqüències de neteja amb aigua a 1 cop per 
setmana a tota la ciutat. 

 Reforç de la neteja de tardes i festius. 
 Adaptació a les noves necessitats de la ciutat: super illes, noves 

zones de centralitat, etc 
 Incorporació de nous serveis: Incorporant la responsabilitat de la 

neteja de totes les zones verdes i Parcs al llarg de tot l’any.  

2 Neteja  
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Major flexibilitat en l’organització i en la combinació dels serveis per 
tal de facilitar l’adaptació a... 
 les necessitats concretes de cada territori. Cada barri té la seva 

particularitat i cal tractar-la de manera específica. 
 les diferents especificitats de cada època de l’any. Cada temporada 

necessita de serveis diferents. No es poden aplicar rutines de 
servei. 

2 Neteja  

Adaptant-se als canvis climàtics. Estius cada vegada més llargs,  
calorosos i secs obliguen a:  
 Allargar la temporada alta de serveis del maig a l’octubre. 
 Aplicar més neteja amb aigua per mitigar els seus efecte. 
 Incrementar en la neteja dels focus de brutícia per reduir pudors, 

punts crítics, entorns de contenidors, etc. 
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3 Recollida 

Orientada al residu zero: 
 
Es prioritza la recollida de fracció orgànica de qualitat 

 
S’orienta a la individualització de les recollides 

 
Es prepara el sistema per visualitzar els costos 



3 Recollida: Fracció orgànica 

Amb l’objectiu de visualitzar la importància de la separació de la fracció 
orgànica es modifica l’agrupació de contenidors. El ciutadà podrà 
identificar millor la recollida selectiva. S’agrupen d’acord la següent 
ordenació de prioritats segons viabilitat en el territori: 
 
 
 
 
Comporta menys contenidors d’orgànica, però millor ordenats i associats amb la selectiva 

La ciutat no admet més contenidors: Es monitoritza en continu de 
l’ompliment dels contenidors de fracció resta per anar reduint la seva 
quantitat. 

Millorar la qualitat de la fracció orgànica domiciliària a través de la 
boca calibrada enlloc de la boca d’àmplies dimensions 

Primera prioritat* 
Agrupació de les 5 fraccions 

Segona prioritat* 
4 fraccions selectives i resta aïllada 

Tercera prioritat 
Agrupacions actuals 



3 Recollida: individualitzacions de les recollides 

Introduint flexibilitat en el disseny dels sistemes de recollida per 
permetre la incorporació de la recollida porta a porta de manera 
progressiva: 
• S’identifiquen les zones de la ciutat segons l’alta o la baixa 

complexitat en la introducció de la recollida porta a porta en mosaic 

Incrementar la coresponsabilització del usuaris per millorar la recollida 
selectiva. Identificació de les aportacions 
• Primera fase: Introduir sistemes d’identificació usuari en els contenidors que 

d’orgànica que permetin comptabilitzar les aportacions individuals i treballar 
propostes d’incentius.  

• Segona fase: Tancament dels contenidors combinat amb la identificació 

Ampliació de la recollida comercial porta a porta 
S’amplia en aproximadament 1.000 establiments generadors de fracció 
orgànica: especialment a les zones del Gòtic, Poble Sec i Vila de Gràcia. 
Ampliar la recollida de les caixes de plàstic i altres materials reciclables 
dels mercats municipals. 
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Capítol 6. SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS DOMICILIARIS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Es preveu una implantació en mosaic, de manera progressiva i 
adaptada als nivells de complexitat en la introducció, sempre 
consensuada amb els veïns.  

 Es facilita com a informació orientativa pel disseny d’un nou servei: 
 el plànol (pàgina següent) del grau de complexitat en tres nivells (A, 

B i C) basats en els resultats de la ponderació de paràmetres d’ordre 
urbanístic, físic i d’activitat necessaris.  

 les característiques per al dimensionament tenint en compte els 
habitatges per tipologia d’edifici i les activitats econòmiques. 

 Es descriu el sistema de recollida i el model d’aportació per nivell de 
complexitat 

 

Servei de 
recollida de 

residus porta a 
porta  

(Sarrià i de nova 
implantació) 

Urbanístics d'Activitat Físics

Densitat habitatges Densitat comercial Pendent
Superfície mitjana Densitat hostaleria
% espai llure privat Places turístiques

Paràmetres que determinen el grau de complexitat
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Capítol 6. SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS DOMICILIARIS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 Recollida 

Es reforça la recollida en nuclis històrics amb dobles i triples recollides 
La ciutat dels propers anys disposarà de més zones de prioritat pel 
vianant, super illes, carrils bici, etc. La capacitat de disposar contenidors 
es veurà reduïda per la qual cosa es preveuen unes zones amb dobles 
recollides (nocturna i diürna): Gòtic, Raval, Barceloneta, Vila de Gràcia. 
 
I propostes de solucions de recollida selectiva 

Millorant la freqüència en la neteja interior i exterior dels contenidors 

Per simplificar i incrementar la recollida selectiva el contenidor groc 
(envasos) admetrà tots tipus de materials reciclables de plàstic i metalls 
Nota: Actualment el contenidor groc es limita a admetre envasos vinculats a Ecoembes.  
De productes a materials 



3 Recollida 

Es preveu la contractació de, com a mínim, 8 promotors o promotores  
informatius a jornada complerta per la millora de la comunicació als 
comerços 



4 El sistema de pagament dels serveis de recollida 

S’elimina el sistema pagament amb unes bandes de recollida, que ha 
generat conflictes  

S’opta per un sistema de pagament que ajudi a alinear-se amb l’objectiu 
d’increment de la recollida selectiva per incentivar les empreses 



5 El sistema de control dels serveis: un contracte net  

Per major control i coneixement incorporació de nous elements 
tecnològics i nous elements automàtics d’anàlisi de dades: gps, tags rfid, 
alarmes. Un nou sistema informàtic propi de seguiment i control 

Disposar de la informació dels serveis directament, sense filtres ni 
plataformes intermèdies dels proveïdors de serveis 

La Governança Municipal i la Transparència : 
Obrir les dades dels serveis a la ciutadania com una nova forma de 
control ciutadà a les contractes. Freqüències i calendaris de neteja, 
Freqüències de neteja de contenidors, Dades de recollida, Dades 
de les recollides comercials, etc. 



5 El sistema de control dels serveis: un contracte net  

Reforç i enduriment del Sistema de penalitzacions 

Repercussió 
econòmica de la 

qualitat en la 
retribució 

Incompliments 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Penalització
400€ per 

incompliment
800€ per 

incompliment
1.600€ per 

incompliment

> 16
2.400€ per 

incompliment

 Es fixa incorporar dispositius de control en els materials per a la seva 
identificació, localització (GPS a tots els equips inclosos els carretons) i per a la 
monitorització del seu funcionament. 

  Es preveu la generació d’alarmes en cas d’equips programats sense GPS, 
incidències en la identificació d’usuaris i/o tancament de tapes. 

  Es preveu un control horari i de presència del personal mitjançant fixatge 
digital, control automàtic a les plantes, etc. 



6 Clàusules socials i personal 

Serveis extrets de la contracta i licitats a empreses d’economia social 
La neteja de totes les illes interiors de l’Eixample s’exclouen de la 
contracta i es liciten a través d’un concurs restringit per empreses 
d’inserció 

Aplicació de la guia de contractació pública 
Pla d’igualtat: promoció de la dona al llocs de comandament  
Pla de conciliació laboral 
Pla d’Igualtat d’oportunitats i no-discriminació de les persones LGTBI 
Seguiment de les subcontractacions amb un pla de subcontractacions 
per analitzar pagaments, preus, condicions, etc. 
Mínim del 10 % dels nous contractes a persones amb dificultats 
especials d’inserció laboral: 2 % directament (màxim) + 8 % mínim a 
través d’empreses d’inserció 



6 Clàusules socials i personal 

 Es fixen elements actius en matèria de seguretat i senyalització per a 
tots els vehicles, maquinària i materials dels serveis. 

  Es dona compliment a normativa aplicable en el tractament de la 
legionel·la en els equips de neteja viària amb dispersió d’aigua. 

  Es preveu que la prestació del servei de recollida de xeringues i residus 
especials es desenvolupi amb les màximes garanties de seguretat 
mitjançant la informació i la formació necessàries i la dotació dels equips 
de protecció individual. 

Es valoren les propostes que presentin elements de seguretat passiva o 
activa instal·lats en els vehicles i maquinària del servei, que ajudin a 
millorar la seguretat i visibilitat a la ciutadania i al personal adscrit al 
servei. 



7 Aspectes ambientals 

Emissions de la flota 
Les emissions de la flota és un paràmetre objectiu de valoració de les 
ofertes. Vehicles menys emissions, més punts. Té un pes important en la 
valoració (21 %) 
Requeriments mínims: 
 Vehicles lleugers obligatòriament elèctrics 
 Cap camió de recollida podrà ser dièsel 
Soroll 
Les emissions sonores és un paràmetre de valoració de les ofertes. 
Menys soroll, més punts. 
 
Freàtica: obligació utilització aigües freàtica per la neteja amb aigua 

Reforçant  i ampliant la sostenibilitat dels recursos utilitzats per la 
millora de la qualitat ambiental de la ciutat 
 



7 Aspectes ambientals 

Es valora els aspectes ambientals a les pròpies instal·lacions 
 

Es preveu l’avaluació del compliment de les variables ambientals 
i dels requisits en matèria de sostenibilitat amb periodicitat 
mensual i anual 



8 Mecanismes de flexibilitat 

Atès l’entorn canviant en la recollida de residus i en la pròpia 
dinàmica de la ciutat, el contracte preveu  mecanismes 
d’adaptació i flexibilitat a diferents situacions que es poden 
produir. 
 
Es detallen aquells supòsits que poden portar a de modificacions 
contractuals. Es detalla la forma d’aprovació d’aquestes 
modificacions entenent que l’ha de fer l’òrgan més proper a la 
gestió, per major una major operativitat del contracte 
 
Alhora el contracte preveu mecanismes de flexibilitat entesos com 
ajustos del servei que no requereixin modificacions contractuals. 
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Valoració 

 L’assignació de la puntuació dels criteris de valoració depèn de la seva 
importància sobre la prestació del servei. Així, el 37,3% dels punts 
correspon a aspectes de caire organitzatiu, el 25,5% a la sostenibilitat en 
la flota de vehicles, i el 15,0% en el preu del contracte. El 22,2% restant 
es reparteix entre altres preus, instal·lacions, millores, informació, etc. 

Puntuació dels 
criteris de 

valoració de les 
ofertes 

6,0% 
(mitjana  
1,5%) 

16,2% 
(mitjana  
5,4%) 

40,5% 
(mitjana  
20,2%) 

37,3% Organització dels 
serveis 

Preu contracte 

Instal·lacions 

Informació 

Sostenibilitat 

Millores de servei 

Seguretat i Salut 

Altres Preus 

Promotors 
Informatius 

Hores 
Comandaments 

37,3% 

25,5% 15,0% 

4,2% 4,8% 7,2% 

0,5% 2,0% 1,5% 2,0% 

Neteja (27,6%) 
Recollida (9,7%) 

Emissió atmosfèrica 
vehicles (21,0%) 
Emissió acústica 
vehicles (4,5%) 

€/tona 
nou PaP 
(5,8%), 
... 
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CALENDARI 

Serveis 
Tècnics 

Comitè Tècnic 
Especialitzat 

Mesa de 
Contractació 

Consell 
Plenari 





 
 

 

MOLTES GRÀCIES PER LA 
VOSTRA  PARTICIPACIÓ! 

 
 

No dubteu en enviar més comentaris a 
bcnsostenible@bcn.cat 

 
 
 

mailto:bcnsostenible@bcn.cat
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