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L'elaboració d'aquest informe neix a petició de la Comissió de Seguiment del 

Consell de Barri del Gòtic que, reunida en data 19 d'abril del 2022, per a la 

preparació del Consell de Barri del Gòtic va sol·licitar un informe, per escrit, 

sobre el procés d'implementació de la nova contracta de neteja des del seu 

inici el març del 2022 fins a l'actualitat. 

 

La Direcció de Neteja de la Gerència d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de 

Barcelona facilita les dades següents sobre la implementació de la nova 

contracta de neteja pel que fa tant a la recollida com a la neteja que es realitza 

al barri. 

 
RECOLLIDA  

Implantació de contenidors 

De les  14 ubicacions previstes per substituir al Gòtic s’han canviat 5 ubicacions 

(model 3200 carrega lateral dret) i resten 9 que està previst canviar-les la 

setmana del 21 de juny de 2022: 

 

 El 14 d’abril del 2022 es van substituir els contenidors ubicats al passeig 

Colom 3 i a la plaça de Correus.  

 El 19 d’abril es van substituir els contenidors ubicats al carrer d’Àngel 

Baixeras i al carrer Fontanella.  

 El 20 d’abril de 2022 es van substituir els contenidors de la Rambla 40-

42. 

La previsió de la substitució de contenidors de la resta d’ubicacions pendents 

es preveu que realitzar les següents setmanes fins a substituir la totalitat dels 

contenidors en el barri Gòtic abans del 21 de juny de 2022: 

 

 El 25 de maig del 2022 se substituiran els contenidors ubicats al 

passatge de la Pau. 

 El 30 de maig del 2022 se substituiran els contenidors ubicats al carrer 

Canuda 25. 
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 El 21 de juny del 2022 se substituiran els contenidors ubicats al carrer 

Ample 17-19; Ample 45; Joaquim Pou, 1; Josep Anselm Clavé, 2; 

Sagristans; plaça Duc de Medinacelli 1 i plaça Joaquim Xirau i Palau 8. 

A continuació es presenta el plànol de la ubicació dels contenidors en el barri. 

En vermell, les ubicacions pendents de canviar i en verd, les ubicacions que ja 

estan canviades. 

 

 

Pel que fa  al nombre de contenidors, s’han canviat 18 unitats que representen 

el 30 % del total (60 contenidors). 

 

En la imatge següent s’indica el percentatge de substitució de contenidors al 

barri Gòtic segons la tipologia de residus que recullen. 
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Control de desbordaments de contenidors  

Des del 18 d'abril es va començar a inspeccionar tots els contenidors del barri. 

Del total inspeccions, s'han detectat 6 desbordaments de contenidors de 

recollida domiciliària, dels quals 3 són de paper i 2 de materials reciclables. 

Es continuarà fent el seguiment d'inspecció cada setmana fins a la finalització 

de la implantació. 

S'estan identificant tots els comerços incomplidors i aviat es passarà a procedir 

a inspeccionar i sancionar-los. 

 

Millores executades de la recollida  

Pel que fa a recollida, a tot el districte Ciutat Vella s’amplien les freqüències de 

recollida i el volum d’equips, especialment en la recollida selectiva. 

Pel que fa a la fracció de paper, el 90% dels contenidors es buiden 2 cops al 

dia i un 10 % un cop a dia. 

Pel que fa a la fracció de materials reciclables, els 50% de contenidors es 

buiden 2 cops al dia i un 50% un cop al dia. 

 

NETEJA  

Pel que fa al servei de neteja, des del primer dia de la implantació de la nova 

contracta s’està sortint amb el 100% de les freqüències i equips que l’oferta 

presentava pel barri Gòtic. 

 

Tot i així, encara hi ha un 12% d’itineraris que no surten amb les prestacions 

del vehicle de la nova contracta (fent un canvi de prestació del servei). 

Bàsicament es tracta de les escombradores que no són totes duals i els 

carretons perquè encara no es disposa dels autopropulsats i l’equip polivalent 

de neteja.  

 

En conclusió, les millores de neteja proposades a Ciutat Vella i que també 

s’apliquen al Gòtic són les següents: 
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 Adaptació dels horaris dels serveis als usos veïnals. S’ha revisat els 

decalatges (equips que començaven 1 o 2 hores decalats respecte a 

l’horari teòric de cada torn). 

 Adaptació dels inicis de servei als espais de més generació; bosses 

abandonades, papereres plenes, espais afectats per oci o per persones 

sense sostre. 

 Reintroducció del servei amb repassos successius a la trama urbana al 

districte de Ciutat Vella tant en torn de matí com tarda (molinet). 

 Ampliació dels serveis de recollida de papereres en les zones que 

pateixen més massificació turística. 

 Incorporació dels caps de setmana de 3 equips de matí, 4 de tarda i 2 de 

nit pels actes i acompanyament de Guàrdia Urbana. 

 


