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1

SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS

En aquest punt es detalla el servei que s’haurà de realitzar durant els dos primers
mesos de la contracta ( desembre 2021-gener 2022) i fins a la implantació de la
totalitat del servei PaP a tot el municipi (inclosos els diumenges i festius).

1.1 SERVEI DE RECOLLIDA DE FRACCIÓ INORGÀNICA (FIRM)-FRACCIÓ
ORGÀNICA (FORM)

20/05/2021

La recollida de la fracció inorgànica (FIRM) i de la fracció orgànica (FORM) es fa
mitjançant camió recol·lector preferiblement bicompartimentat. Per donar servei
a tota la població la recollida es farà mitjançant dues rutes (zona 1 i zona 2).
El camió de la zona 1 farà la recollida al nucli urbà, (inclòs Corbera 2000, Can
Planes Sud, La Creu Nova, El Pontarró, Els Carsos, Les Penyes d’en Rovira, El
Mirador) i les urbanitzacions de Santa Maria de l’Avall, Can Margarit I, Les Cases
Pairals, Can Montmany de Mas Passoles, Can Margarit II i Can Margarit III.
El camió de la zona 2 farà la recollida a la resta del municipi.
La freqüència del servei de recollida de FIRM-FORM serà:
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-Zona 1: recollida de FIRM i FORM de dilluns a dissabtes. A més es farà la
recollida els diumenges i festius dels mesos de desembre i gener en aquesta
zona, i aquests dies només es recollirà la fracció inorgànica (FIRM).
-Zona 2: recollida de FIRM i FORM que es realitzarà amb una freqüència de 6
dies a la setmana a les urbanitzacions. Aquests dies són: dilluns, dimarts,
dimecres, dijous, divendres i dissabtes A més es farà la recollida els diumenges
i festius dels mesos de desembre i gener en aquesta zona, i aquests dies només
es recollirà la fracció inorgànica (FIRM).
En la recollida de la FORM s’inclou la recollida dels grans generadors, inclosos els
centres escolars del municipi.
Destinació prevista de la fracció inorgànica (FIRM): Planta de Triatge de Molins
de Rei, si bé aquest pot variar i el servei de recollida s’adaptarà a la nova
destinació que es decideixi.
Destinació prevista de la fracció orgànica (FORM): Planta de Compostatge a
Torrelles de Llobregat, si bé aquest pot variar i el servei de recollida s’adaptarà a
la nova destinació que es decideixi.
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1.2 SERVEI DE BUIDATGE DE CAIXES
Els residus que es trobin abandonats a la via pública o els que es recullin dels
tancats de fusta ubicats en diferents bases del municipi, s’hauran de segregar i
dipositar en caixes en funció de la tipologia de residu.
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Aquest servei inclou:
 El buidatge de les caixes (voluminosos, rebuig...) que s’omplen amb els
residus recollits a la via pública.
 El canvi de contenidors de punts de difícil accés on no hi arriba el servei
ordinari de recollida de residus FIRM-FORM.
 En cas de recollida de RAEE’s o altres residus especials aquests caldrà
portar-los a la deixalleria municipal.
 En cas de recollida de fracció vegetal aquesta caldrà dipositar-la a l’espai
que l’ajuntament té habilitat per aquesta fi.

1.3 SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE PAPER/CARTRÓ (P/C) i VIDRE

20/05/2021

a) Recollida a via pública
La freqüència de la recollida pel paper i cartró serà de 3 dies a la setmana:
dimecres divendres i dissabte.
Destinació prevista del PiC: Amb el camió carregat, es portaran els residus
recollits, compactats, als destins previstos podent ser BARCELONA
CARTONBOARD, S.A.U.
La freqüència de la recollida del vidre serà de 4 cops al mes al municipi (entre
zona 1 i zona 2), dia a convenir amb els serveis tècnics municipals.
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Destinació prevista del vidre: Amb el camió carregat, es portaran els residus
recollits, a granel, als destins previstos, podent ser DANIEL ROSAS.

b) Recollida porta a porta de P/C comercial i municipal
El servei de recollida de Paper Comercial i Municipal es realitzarà 2 dies/setmana:
-El municipal es recollirà els dilluns i dijous.
-El comercial es recollirà els dimarts i divendres.
La programació d’aquestes recollides es consensuaran prèviament amb el serveis
tècnics municipals.

1.4 SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS DELS TANCATS DE FUSTA I
ENTORN CONTENIDORS
El servei de buidatge dels tancats de fusta (esporga, voluminosos i/o impropis)
ubicats al costat de vàries bases de contenidors així com la retirada dels residus
abandonats al costat dels contenidors es realitzarà de dilluns a dissabte.
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I es gestionaran tal i com s’indica en el punt 1.2.
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1.5 SERVEI DE RECOLLIDA DE PILES i OLIS (sense cost per l’Ajuntament)
Aquest servei de recollida inclou tant comerços con equipaments municipals.
La programació d’aquestes recollides es consensuaran prèviament amb el serveis
tècnics municipals.
Es recollirà segons aquesta freqüència:
Piles

1 cop/mes

1er Dj de mes

Olis

1 cop/mes

1er Dx de mes

Destinació prevista: deixalleria municipal.
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1.6 SERVEI DE RECOLLIDA DE BOLQUERS
El servei de recollida de bolquers es realitzarà 4 cops/setmana (dies a decidir
entre el servei i el serveis tècnics municipals preferiblement DILL-DM-DJ I DB).
Destinació prevista: Planta de Transvasament de Viladecans, si bé es poden
optimitzar els viatges acumulant prèviament els residus a les instal·lacions del
contractista, quedant supeditada aquesta solució a l'aprovació municipal, que pot
considerar altres destins.
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La freqüència de la recollida dels voluminosos serà de 3 cops a la setmana (es
dividirà el municipi en 3 sectors i cada dia es recollirà un d’aquests sectors),
preferiblement els dimecres, dijous i divendres. Es podran optimitzar els viatges
acumulant prèviament els residus a les instal·lacions del contractista.
La destinació prevista d’aquests residus és a la planta de voluminosos de Gavà.
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1.7 SERVEI DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
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