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Generalitats de la neteja viària

Què és la neteja viària?

Conjunt de tractaments que s’apliquen sobre els carrers i les voreres 
amb la finalitat de retirar els residus que s’hi dipositen

L’activitat ciutadana, el clima i, sobretot, els hàbits i els costums, són 
els responsables que una part d’aquests residus vagi a parar a la via 
pública

La percepció de l’acabat de la neteja viària és una sensació subjectiva: 
mai estarà igual de net per persones diferents

Els avenços tecnològics han permès crear nous mètodes basats en 
la mecanització d’algunes tasques que complementen o 
substitueixen els tractaments tradicionals exclusivament manuals

Sovint la neteja viària va per modes o tendències…



Tipus de tractaments de la neteja viària

• Tractaments bàsics

o Escombrades

• Manual

• Mecànica

• Mixta

• Brigada

o Neteges amb aigua

• Manual

• Mecànica

• Mixta

• Fregada

cal que tots dos es 
combinin i es 
complementin amb 
agilitat i flexibilitat 
per aconseguir que 
aquesta conjunció
de tractaments 
sigui el més 
efectiva possible



Tipus de tractaments de la neteja viària

• Tractaments complementaris
o Buidat de papereres

o Neteja d’escocells

o Desherbatge de voreres i calçades

o Neteja d’embornals

o Neteja de mercats setmanals i ambulants

o Neteja durant les festes

o Neteges posteriors a determinats esdeveniments

o Recollida de fulles

o Neteja de vessaments, taques d’oli, greix, etc.

o Neteja d’excrements d’animals

o Retirada d’animals morts de la via pública

o Retirada de xeringues abandonades

o Neteges excepcionals

o Serveis d’acció inmediata

o Neteja de pintades i retirada de cartells, pancartes, etc.

responen a les noves situacions especials 
d’embrutiment generades per la mateixa 
activitat ciutadana i pels esdeveniments 
que tenen lloc a la via pública, com ara 
actes puntuals multitudinaris, festes o 
competicions esportives

Els residus dels excrements dels animals de 
companyia, les fulles que cauen dels arbres, 
els cartells, les pintades i molts altres 
elements presents en els nuclis urbans són 
uns factors importants d’embrutiment que 
necessiten atenció



Algunes dades relatives a la neteja viària a la provincia de 
Barcelona

Oferir un servei accessible 
als usuaris Total

Reduir les emissions de CO2 

del servei de neteja viària
Total

Assolir un nivell adequat de 
qualitat en la neteja viària

E. 
Manual

E. Mixta E. Meca-
nitzada

Aigua-
batre Altres Total

46,4 2,6 65,8 % 11,9 % 6,1 % 5,0 % 11,3 % 100,0 %

45,0 3,3 64,4 % 12,8 % 6,8 % 5,3 % 10,9 % 100,0 %

46,0 3,3 59,0 % 16,9 % 7,0 % 5,9 % 11,2 % 100,0 %
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Promoure l'estalvi d'aigua Total

118,7 

110,5

108,8

45,3 %

50,7 %

48,8 %
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c Habitants per paperera Tones d'emissions de CO2  

per cada 1000 habitants

% d’hores anuals segons la 
tipologia del servei de neteja 
sobre el total d’hores anuals 
que es presta el servei

Habitants per papereres 
específiques per a la recollida 
d’excrements de gos

Litres d'aigua consumits pel 
servei de neteja viària per 
habitant

% de litres d'aigua de xarxa 
consumits pel servei de neteja 
viària sobre el total del 
consum d'aigua

Major consum d’aigua, malgrat menor 
serveis amb aigua

Més tractaments d’escombrada manual, 
menys mecanització

Hi ha una tendència a una menor 
mecanització

Menor dotació de papereres/habitant, 
s’està allunyant el punt de deposició del 
residu, quan el que cal és acostar el residu 
al ciutadà

Estem afavorint una bona qualitat del 
servei? 
Està optimitzat?

Font: Diputació de Barcelona



Oferir un servei de qualitat 
(model de gestió) Total

Gestionar el servei amb les 
diverses formes de gestió Total

Promoure un clima laboral 
positiu pels treballadors Total Total

1.117  9,4 %  7,7 16,1 % 

1.110 10,6 % 7,5 15,8 %

1.106 11,0 % 7,5 14,5 %

2.436  90,6 %  4,4 %  9,6 % 

2.382 89,4 % 5,6 % 11,5 %

2.326 89,0 % 5,9 % 12,1 % 

20.745  21.127  6,5 %

20.295 20.709 6,4 %

19.836 20.484 9,4 %
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Hores anuals de formació per 
treballador

Accidents laborals per cada 
100 treballadors
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Promoure la 
responsabilitat social

Habitants per treballador del 
servei

% Gestió directa
(Ajuntament, OOAA, Emp. 
Municipal, Mancomunitat, 
Consorci)

Satisfacció general dels 
treballadors

%  de dones sobre el 
total de treballadors

Metres lineals per treballador % Gestió indirecta
(concessió, altres...)

% d'hores de baixa sobre total 
d'hores laborals

% de treballadors de 
nacionalitat estrangera 
sobre el total de 
treballadors

Metres quadrats per 
treballador

Sou brut base anual d'un peó 
del servei de neteja viària

% de treballadors amb 
contractes bonificats 
sobre el total de 
treballadors

Millorar les habilitats dels 
treballadors Total Antiguitat mitjana dels 

treballadors

Algunes dades relatives a la neteja viària a la provincia de 
Barcelona

Menor formació, implica menys 
qualificació i menys motivació del personal 

Efectes colaterals de la crisi: menys 
absentisme, menys immigració, etc.

Menor dotació de RRHH/habitant, s’està
incrementant la càrrega de feina dels 
operaris

Estem afavorint una bona qualitat del 
servei? 
Està optimitzat?

Font: Diputació de Barcelona



Disposar dels recursos 
adequats Total

Finançar adequadament el 
servei Total

Oferir el servei a uns costos 
unitaris adequats Total

41,1  0,0 % 18,5

39,4 0,0 % 18,6

39,1 0,0 % 18,6

5,1 %  0,0 % 2,1

4,9 % 0,0 % 2,2

4,8 % 0,0 % 2,1

0,2 % 100,0 %

0,2 % 100,0 %

0,2 % 100,0 %

Ec
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Despesa corrent per habitant % d'autofinançament per 
taxes i preus públics

Depesa corrent en neteja 
viària per metre lineal

% de la despesa sobre el 
pressupost corrent municipal

% d'autofinançament per 
aportacions d'altres 
institucions

Depesa corrent en neteja 
viària per metre quadrat

% de despesa corrent fora 
del contracte del servei de 
neteja viària

% de finançament per part de 
l'ajuntament

Algunes dades relatives a la neteja viària a la provincia de 
Barcelona

Increment de costos del servei de neteja 
viària durant els tres darrers anys.

Els actuals serveis de neteja 
viària requereixen d’una revisió
per tal d’adaptar el servei a les 
necessitats reals dels municipis 
sense incrementar els costos del 

servei!!

Font: Diputació de Barcelona



Com es millora un servei de neteja viària?

La neteja viària no és únicament posar mitjans a 
netejar (increment del cost), és netejar quan cal!

No cal netejar sobre net – Sovint, quan més es 
neteja més necessitat de netejar existeix. L’efecte 
Roomba.

“No és més net el que més neteja, sinó el que 
menys embruta”

Tipus de 
millores

Tècniques

Organització

Noves tecnologies

El més important és 
que la neteja viària no 
és una ciència exacta, 

cal buscar la 
combinació de 

tractaments 
adequada

Establiment d’uns 
indicadors de neteja 

adequats

Papereres desbordades.
Presència de residus / 50 m.l. carrer
Presència burilles
Presència d’excrements
Presència de fulles
…



Com es millora un servei de neteja viària?

Creació de brigades polivalents i multifuncionals. Repassos.

Tractaments de xoc per barris. Campanyes del tipus “Fem dissabte”

Modular serveis neteja a la temporada (temporada alta i baixa)

Adaptar els serveis de neteja als aspectes urbanístics
Vorades i voreres fàcilment mecanitzables
Arbrat amb fulla perenne

Organització

Implantar neteja per objectius de qualitat, enlloc de posar 
recursos al carrer. Estàndards de qualitat. Concepte Smart City. 
Experiència Sheffield (UK).

Establir unes sectoritzacions amb freqüències de neteja i tractaments 
adequats per no sobredimensionar els serveis. Actualització contínua.



Com es millora un servei de neteja viària?

Mecanització del servei en detriment dels tractaments manuals

Més serveis amb aigua. Aigua té un millor acabat i dóna major 
sensació de neteja. Tractaments d’aiguabatre/escombrada = 
Escombrada Mixta + Aiguabatre

Tècniques

Incorporar vehicles polivalents i multifuncionals de neteja

Adaptar la maquinària de neteja a les necessitats singulars de 
cada població. Exemple: escombradora d’arrossegament o d’aspiració. 
Augment de rendiments.

Es justifiquen majors inversions per obtenir les millores 
medioambientals?



Com es millora un servei de neteja viària?

EURO V disponible i EURO VI en algunes escombradores del mercat

Vehicles elèctrics. 
Escombradores NO. Alta inversió i poques prestacions tècniques. Disminueix la càrrega 
útil, autonomia i potència aspiració.

Vehicles auxiliars, d’inspecció i brigada SÍ.

Energies Netes

Escombradores manuals 
elèctriques (compte amb la 

capacitat d’emmagatz.)

Vehicles de càrrega elèctrics Vehicles d’inspecció elèctrics

Escombradores elèctriques



Com es millora un servei de neteja viària?
Energies Netes

GNC en algunes escombradores
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Diesel no insonorizado Diesel insonorizado GNC

Majors inversions, però menors valors de 
contaminació acústica i ambiental.
Menor cost del combustible



Com es millora un servei de neteja viària?

Implantació sistemes GPS i sensors de treball a les màquines de 
neteja. Optimitzacions de recorreguts. Permet un control del servei 
prestat

Implantació sistemes de gestió d’incidències Intel·ligents. 
Concepte Smart City. Permet disminuir temps de resposta, sensació
deixadesa del municipi, …

Noves tecnologies



Moltes gràcies 
per la vostra 

atenció!


