
 

 
 

Document explicatiu dels criteris per a la valoració de l’estat de 
neteja d’un espai de vorera de 50m2 

 
Per tal que la ciutadania i les Associacions de Veïns pugueu valorar els criteris 
establerts per al control de la qualitat de la neteja, s’aporta un model de fitxa amb la 
proposta de variables a avaluar, així com els rangs proposats per considerar si l’estat 
de neteja de la via pública, posteriorment al pas del servei, és adequat, acceptable, 
deficient o molt deficient (veure fitxa adjunta). 
 
La fitxa està composta per dues taules. Ambdues taules fan referència a un mateix 
tram avaluat, que es correspon a un espai de vorera delimitat de 50 m2. 
 
A la Taula 1 – Criteris de classificació segons composició, naturalesa i mida es 
llisten les variables que s’han considerat rellevants per a l’avaluació de la qualitat de la 
neteja d’un tram una vegada el servei de neteja ha estat prestat. Les variables 
considerades inclouen els residus següents: 
 

 Residus inorgànics: Papers, plàstics, burilles de cigarreta, roba, llaunes, 
ampolles, etc. 

 Residus orgànics: Corresponen principalment a restes de menjar, tot i que 
també inclou tots aquells elements orgànics que no es contemplen en els altres 
criteris, com per exemple insectes, petits rosegadors, branquillons, etc. No 
inclou les fulles esporàdiques. 

 Animals morts: De mida superior a 5 centímetres, com per exemple gavians, 
coloms, rosegadors, serps, etc. Queden exclosos els animals de companyia i 
aquells que per les seves dimensions no puguin ser recollits pel servei de 
neteja o bé es requereixi d’una gestió específica. 

 Excrements: Es diferencia entre els excrements humans i d’animals domèstics, 
que es valoren pel seu nombre, i els excrements d’ocells, que es valoren 
segons l’acumulació en termes de distància lineal (metres). 

 Agrupacions d’herbes: Es comptabilitzen únicament agrupacions d’herbes 
amb una alçada superior a 20 centímetres i situades en paviment (superfície 
dura). 

 Acumulacions de fulles i restes vegetals: Es considera acumulació quan la 
quantitat de fulles i restes vegetals supera un volum equivalent a 5 litres. Les 
acumulacions d’un volum inferior a 5 litres i les fulles esporàdiques no es 
comptabilitzen. 

 Residus perillosos: Aquells residus que, per la seva composició, suposen un 
risc per a la salut de les persones, tals com xeringues, recipients amb 
substàncies tòxiques, olis, pintures, vernissos, etc. 

 
Per cadascuna d’aquestes variables s’ha definit el nombre màxim de residus que es 
poden trobar, en un espai delimitat de 50m2, per tal de qualificar si l’estat de la neteja  
posteriorment al pas del servei es considera adequat, acceptable, deficient i molt 
deficient.  
 
Exemple: D’acord a la Taula 1 la presència de 6 burilles en un espai avaluat de 50m2 
es considera acceptable. 
 
A la Taula 2 – Elements addicionals de valoració de l'estat de la neteja es llisten 
aquells elements puntuals i esporàdics, que poden ser o no ser presents dins l’espai 
d’inspecció de 50m2, i que en cas de ser-hi presents es troben en un nombre molt 
reduït. Els elements addicionals considerats són els següents: 
 



 

 
 

 Papereres: Es valora la presència de residus dins de la paperera així com en la 
superfície ubicada directament a sota, considerant un diàmetre de mig metre. 
També es té en compte l’estat de la bossa. 

 Escocells: Es tindran en compte els residus presents dins del perímetre dels 
escocells, considerant aquests com l’espai a l’entorn de les soques dels arbres 
situats a les vies públiques amb la finalitat de retenir l’aigua. 

 Entorns de contenidors: Es valora la presència de residus a l’espai adjacent 
de mig metre al voltant dels contenidors ubicats a la via pública, així com els 
residus presents a sobre dels propis contenidors. No es tenen en compte els 
residus de dins dels elements de contenització. 

 
En cas que dins l’espai definit de 50m2 s’hi localitzi una paperera, un escocell o una 
àrea de contenidors, no es valorarà la quantitat de residus, sinó si l’estat de neteja 
d’aquestes elements i espais immediatament adjacents és adequat o deficient (veure 
fitxa adjunta). És a dir, no s’han establert uns rangs que permetin realitzar el recompte 
dels residus en aquests espais, sinó que únicament es valorarà si s’ha realitzat o no la 
neteja. 
 
Exemple: D’acord a la Taula 2 la presència d’un escocell amb residus en un espai 
avaluat de 50m2 es considera deficient i els residus presents en l’escocell no compten 
a l’hora de fer la valoració dels criteris que es troben a la Taula 1. 
 
Animem a la ciutadania a fer els suggeriments que creguin convenients, per mitjà del 
formulari disponible, respecte els criteris i rangs presentats en la fitxa, per tal de definir 
allò que es tindrà en compte en la valoració de la qualitat de l’estat de la neteja de la 
via pública. 


