TAULES DE FREQÜÈNCIA DE NETEJA BÀSICA I
COMPLEMENTÀRIA PER SECTORS

Sector 1

Escombrada manual (EM)

Sant Narcís
NETEJA BÀSICA
8 mesos/any
4 mesos/any

Escombrada mecànica calçades (EC)

petites dimensions
vials principals

Zona B
FREQÜÈNCIA
3 dies/set
4 dies/set
0
quinzenal

Escombrada mixta (EX)

1 dia/set

Escombrada manual repàs (EMR)_espais
definits

3 dies/set

Servei específic de papereres (SP)
Neteja mecànica amb aigua a calçades
(AC)
Neteja amb aigua a pressió mixta (AX)

8 mesos/any

2 dies/set

4 mesos/any

1 dies/set

8 mesos/any

0

4 mesos/any

0

8 mesos/any

1 dia/set

4 mesos/any

0

Fregat mecànic (FM)_espais definits
Neteja parcs, jardins i places (mateixa freqüència màxima EM)

mensual
4 dies/set

Neteja parcs, jardins i places repàs (mateixa freqüència EMR)

3 dies/set

NETEJA COMPLEMENTARIA
Neteja dels espais on s'han realitzat actes i festes (cavalcada de reis,
Fires St Narcís, Temps de Flors, Sant jordi, Carnaval i festes de barri)
(NA)
Neteja estacional per la retirada de fulles o altres restes arbòries (NF)
Neteja d'aparcaments públics en superfície (NPS)
Neteja intensiva de calçada i aparcaments adjacents (NPA)
Neteja de taques al paviment i eliminació de males olors (NT)
Retirada d'herbes a les voreres i zones pavimentades (RH)
Mas Xirgu
NETEJA BÀSICA
Escombrada manual amb vehicle auxiliar (EMV)
Escombrada mecànica calçades (EC)
Escombrada mixta (EX)
Escombrada manual repàs (EMR)_espais
definits
Servei específic de papereres (SP)
Neteja mecànica amb aigua a calçades
(AC)
Neteja amb aigua a pressió mixta (AX)
Fregat mecànic (FM)_espais definits

petites dimensions
vials principals

FREQÜÈNCIA
Segons dies i horaris de celebració
80 serveis anuals a tota la ciutat
semestralment
anualment
segons necessitats
trimestralment
Polígon Industrial
FREQÜÈNCIA
1 dia/set
(EMV)
0
quinzenal
0
0
1 dia/set(EMV)

8 mesos/any
4 mesos/any
8 mesos/any
4 mesos/any

mensual
0
0
0
0

Sector 2

Escombrada manual (EM)

Can Gibert del Pla
NETEJA BÀSICA
8 mesos/any
4 mesos/any

Escombrada mecànica calçades (EC)

petites dimensions
vials principals

Zona B
FREQÜÈNCIA
3 dies/set
4 dies/set
0
quinzenal

Escombrada mixta (EX)

1 dia/set

Escombrada manual repàs (EMR)_espais
definits

3 dies/set

Servei específic de papereres (SP)
Neteja mecànica amb aigua a calçades (AC)
Neteja amb aigua a pressió mixta (AX)

8 mesos/any

2 dies/set

4 mesos/any

1 dies/set

8 mesos/any

0

4 mesos/any

0

8 mesos/any

1 dia/set

4 mesos/any

Fregat mecànic (FM)_espais definits
Neteja parcs, jardins i places (mateixa freqüència màxima EM)
Neteja parcs, jardins i places repàs (mateixa freqüència EMR)

FREQÜÈNCIA

NETEJA COMPLEMENTARIA
Neteja dels mercats municipals (NM)

Segons dies i hores de celebració dels mercats

Neteja dels espais on s'han realitzat actes i festes (cavalcada de reis, Fires
St Narcís, Temps de Flors, Sant jordi, Carnaval i festes de barri) (NA)
Neteja estacional per la retirada de fulles o altres restes arbòries (NF)
Neteja d'aparcaments públics en superfície (NPS)
Neteja intensiva de calçada i aparcaments adjacents (NPA)
Neteja de taques al paviment i eliminació de males olors (NT)
Retirada d'herbes a les voreres i zones pavimentades (RH)
Mas Marroc
NETEJA BÀSICA
Escombrada manual amb vehicle auxiliar (EMV)
Escombrada mecànica calçades (EC)

petites dimensions
vials principals

Escombrada mixta (EX)
Escombrada manual repàs (EMR)_espais definits
Servei específic de papereres (SP)
Neteja mecànica amb aigua a calçades (AC)
Neteja amb aigua a pressió mixta (AX)
Fregat mecànic (FM)_espais definits

0
mensual
4 dies/set
3 dies/set

8 mesos/any
4 mesos/any
8 mesos/any
4 mesos/any

Segons dies i horaris de celebració
80 serveis anuals a tota la ciutat
semestralment
anualment
segons necessitats
trimestralment
Polígon Industrial
FREQÜÈNCIA
1 dia/set
(EMV)
0
quinzenal
0
0
1 dia/set
(EMV)
mensual
0
0
0
0

Sector 3

Sant Daniel
NETEJA BÀSICA

Escombrada manual (EM)

petites dimensions
vials principals

quinzenal

Escombrada mixta (EX)

1 dia/set

Escombrada manual repàs (EMR)_espais
definits
Servei específic de papereres (SP)
Neteja mecànica amb aigua a calçades (AC)
Neteja amb aigua a pressió mixta (AX)

FREQÜÈNCIA
2 dies/set
(EMV)
3 dies/set
(EMV)
0

8 mesos/any
4 mesos/any

Escombrada mecànica calçades (EC)

Zona D

0
8 mesos/any

2 dies/set

4 mesos/any

1 dies/set

8 mesos/any

0

4 mesos/any

0

8 mesos/any

quinzenal

4 mesos/any

0

Fregat mecànic (FM)_espais definits
Neteja parcs, jardins i places (mateixa freqüència màxima EM)

NETEJA COMPLEMENTARIA
Neteja dels espais on s'han realitzat actes i festes (cavalcada de reis,
Fires St Narcís, Temps de Flors, Sant jordi, Carnaval i festes de barri)
(NA)
Neteja estacional per la retirada de fulles o altres restes arbòries (NF)
Neteja d'aparcaments públics en superfície (NPS)
Neteja intensiva de calçada i aparcaments adjacents (NPA)
Neteja de taques al paviment i eliminació de males olors (NT)
Retirada d'herbes a les voreres i zones pavimentades (RH)

mensual
3 dies/set
(EMV)
FREQÜÈNCIA
Segons dies i horaris de
celebració
80 serveis anuals a tota la
ciutat
semestralment
anualment
segons necessitats
trimestralment

Sector 4

Escombrada manual (EM)

Domeny-Taialà
NETEJA BÀSICA
8 mesos/any
4 mesos/any

Escombrada mecànica calçades (EC)

petites dimensions
vials principals

Escombrada mixta (EX)

Zona C
FREQÜÈNCIA
2 dies/set
3 dies/set
0
quinzenal
1 dia/set

Escombrada manual repàs (EMR)_espais
definits
Servei específic de papereres (SP)
Neteja mecànica amb aigua a calçades (AC)
Neteja amb aigua a pressió mixta (AX)

0
8 mesos/any

2 dies/set

4 mesos/any

1 dies/set

8 mesos/any

0

4 mesos/any

0

8 mesos/any

1 dia/set

4 mesos/any

0

Fregat mecànic (FM)_espais definits

mensual

Neteja parcs, jardins i places (mateixa freqüència màxima EM)

3 dies/set

NETEJA COMPLEMENTARIA
Neteja dels espais on s'han realitzat actes i festes (cavalcada de reis,
Fires St Narcís, Temps de Flors, Sant jordi, Carnaval i festes de barri)
(NA)
Neteja estacional per la retirada de fulles o altres restes arbòries (NF)
Neteja d'aparcaments públics en superfície (NPS)
Neteja intensiva de calçada i aparcaments adjacents (NPA)
Neteja de taques al paviment i eliminació de males olors (NT)
Retirada d'herbes a les voreres i zones pavimentades (RH)
Neteja parcs, jardins i places
Parc d'en Pitus
(complementaria
Polígon Torroella-Nestlé
i Polígon Domeny

NETEJA BÀSICA
Escombrada manual amb vehicle auxiliar (EMV)
Escombrada mecànica calçades (EC)

petites dimensions
vials principals

Escombrada mixta (EX)
Escombrada manual repàs (EMR)_espais
definits
Servei específic de papereres (SP)
Neteja mecànica amb aigua a calçades (AC)
Neteja amb aigua a pressió mixta (AX)
Fregat mecànic (FM)_espais definits

8 mesos/any
4 mesos/any
8 mesos/any
4 mesos/any

FREQÜÈNCIA
Segons dies i horaris de
celebració
80 serveis anuals a tota la
ciutat
semestralment
anualment
segons necessitats
trimestralment
diumenge matí

Polígon Industrial

FREQÜÈNCIA
1 dia/set
(EMV)
0
quinzenal
0
0
1 dia/set(EMV)
mensual
0
0
0
0

Sector 5

Escombrada manual (EM)

Carme - Vista Alegre
NETEJA BÀSICA
8 mesos/any

Escombrada mecànica calçades (EC)

4 mesos/any
petites dimensions
vials principals

Escombrada mixta (EX)

Neteja mecànica amb aigua a calçades (AC)
Neteja amb aigua a pressió mixta (AX)

FREQÜÈNCIA
2 dies/set
3 dies/set
0
quinzenal
1 dia/set

Escombrada manual repàs (EMR)_espais
definits
Servei específic de papereres (SP)

Zona C

0
8 mesos/any

2 dies/set

4 mesos/any

1 dies/set

8 mesos/any

0

4 mesos/any

0

8 mesos/any

1 dia/set

4 mesos/any

0

Fregat mecànic (FM)_espais definits

mensual

Neteja parcs, jardins i places (mateixa freqüència màxima EM)

3 dies/set

NETEJA COMPLEMENTARIA
Neteja dels espais on s'han realitzat actes i festes (cavalcada de reis,
Fires St Narcís, Temps de Flors, Sant jordi, Carnaval i festes de barri)
(NA)
Neteja estacional per la retirada de fulles o altres restes arbòries (NF)
Neteja d'aparcaments públics en superfície (NPS)
Neteja intensiva de calçada i aparcaments adjacents (NPA)
Neteja de taques al paviment i eliminació de males olors (NT)
Retirada d'herbes a les voreres i zones pavimentades (RH)
Parc de Vista Alegre
Neteja parcs, jardins i places
Parc Isabel la Catòlica
Jardins de Pablo Garcia

FREQÜÈNCIA
Segons dies i horaris de
celebració
80 serveis anuals a tota la
ciutat
semestralment
anualment
segons necessitats
trimestralment
diumenge matí

Sector 6

Torre Gironella
NETEJA BÀSICA
8 mesos/any

Escombrada manual (EM)
4 mesos/any
Escombrada mecànica calçades (EC)

petites dimensions
vials principals

Escombrada mixta (EX)
Escombrada manual repàs (EMR)_espais
definits
Servei específic de papereres (SP)
Neteja mecànica amb aigua a calçades (AC)
Neteja amb aigua a pressió mixta (AX)

Zona D
FREQÜÈNCIA
2 dies/set
(EMV)
3 dies/set
(EMV)
0
quinzenal
1 dia/set
0

8 mesos/any

2 dies/set

4 mesos/any

1 dies/set

8 mesos/any

0

4 mesos/any

0

8 mesos/any

quinzenal

4 mesos/any

0

Fregat mecànic (FM)_espais definits
Neteja parcs, jardins i places (mateixa freqüència màxima EM)

NETEJA COMPLEMENTARIA
Neteja dels espais on s'han realitzat actes i festes (cavalcada de reis,
Fires St Narcís, Temps de Flors, Sant jordi, Carnaval i festes de barri)
(NA)
Neteja estacional per la retirada de fulles o altres restes arbòries (NF)
Neteja d'aparcaments públics en superfície (NPS)
Neteja intensiva de calçada i aparcaments adjacents (NPA)
Neteja de taques al paviment i eliminació de males olors (NT)
Retirada d'herbes a les voreres i zones pavimentades (RH)
Parc Torre Gironella
Neteja parcs, jardins i places

mensual
3 dies/set
(EMV)
FREQÜÈNCIA
Segons dies i horaris de
celebració
80 serveis anuals a tota la
ciutat
semestralment
anualment
segons necessitats
trimestralment
diumenge matí

Sector 7

Pedreres
NETEJA BÀSICA
8 mesos/any

Escombrada manual (EM)
4 mesos/any
Escombrada mecànica calçades (EC)

petites dimensions
vials principals

Escombrada mixta (EX)

Neteja mecànica amb aigua a calçades (AC)
Neteja amb aigua a pressió mixta (AX)

FREQÜÈNCIA
2 dies/set
(EMV)
3 dies/set
(EMV)
0
quinzenal
1 dia/set

Escombrada manual repàs (EMR)_espais
definits
Servei específic de papereres (SP)

Zona D

0
8 mesos/any

2 dies/set

4 mesos/any

1 dies/set

8 mesos/any

0

4 mesos/any

0

8 mesos/any

quinzenal

4 mesos/any

0

Fregat mecànic (FM)_espais definits
Neteja parcs, jardins i places (mateixa freqüència màxima EM)

NETEJA COMPLEMENTARIA
Neteja dels espais on s'han realitzat actes i festes (cavalcada de reis,
Fires St Narcís, Temps de Flors, Sant jordi, Carnaval i festes de barri)
(NA)
Neteja estacional per la retirada de fulles o altres restes arbòries (NF)
Neteja d'aparcaments públics en superfície (NPS)
Neteja intensiva de calçada i aparcaments adjacents (NPA)
Neteja de taques al paviment i eliminació de males olors (NT)
Retirada d'herbes a les voreres i zones pavimentades (RH)
Parc de les Pedreres
Neteja parcs, jardins i places

mensual
3 dies/set
(EMV)
FREQÜÈNCIA
Segons dies i horaris de
celebració
80 serveis anuals a tota la
ciutat
semestralment
anualment
segons necessitats
trimestralment
diumenge matí

Sector 8

Escombrada manual (EM)

Font de la Pólvora
NETEJA BÀSICA
8 mesos/any

Escombrada mecànica calçades (EC)

4 mesos/any
petites dimensions
vials principals

Zona B
FREQÜÈNCIA
3 dies/set
4 dies/set
0
quinzenal

Escombrada mixta (EX)

1 dia/set

Escombrada manual repàs (EMR)_espais
definits

3 dies/set

Servei específic de papereres (SP)

Neteja mecànica amb aigua a calçades (AC)
Neteja amb aigua a pressió mixta (AX)

8 mesos/any

2 dies/set

4 mesos/any

1 dies/set

8 mesos/any

0

4 mesos/any

0

8 mesos/any

1 dia/set

4 mesos/any

0

Fregat mecànic (FM)_espais definits

mensual

Neteja parcs, jardins i places (mateixa freqüència màxima EM)

4 dies/set

Neteja parcs, jardins i places repàs (mateixa freqüència EMR)

3 dies/set

NETEJA COMPLEMENTARIA
Neteja dels espais on s'han realitzat actes i festes (cavalcada de reis,
Fires St Narcís, Temps de Flors, Sant jordi, Carnaval i festes de barri)
(NA)
Neteja estacional per la retirada de fulles o altres restes arbòries (NF)
Neteja d'aparcaments públics en superfície (NPS)
Neteja intensiva de calçada i aparcaments adjacents (NPA)
Neteja de taques al paviment i eliminació de males olors (NT)
Retirada d'herbes a les voreres i zones pavimentades (RH)

FREQÜÈNCIA
Segons dies i horaris de
celebració
80 serveis anuals a tota la
semestralment
anualment
segons necessitats
trimestralment

Sector 9

Pla de Palau - Sant Pau

Zona B

NETEJA BÀSICA
8 mesos/any
Escombrada manual (EM)
4 mesos/any
petites dimensions
Escombrada mecànica calçades (EC)
vials principals
Escombrada mixta (EX)
Escombrada manual repàs (EMR)_espais
definits
8 mesos/any
Servei específic de papereres (SP)
4 mesos/any
8 mesos/any
Neteja mecànica amb aigua a calçades (AC)
4 mesos/any
8 mesos/any
Neteja amb aigua a pressió mixta (AX)
4 mesos/any
Fregat mecànic (FM)_espais definits
Neteja parcs, jardins i places (mateixa freqüència màxima EM)
Neteja parcs, jardins i places repàs (mateixa freqüència EMR)

FREQÜÈNCIA
3 dies/set
4 dies/set
0
quinzenal
1 dia/set

NETEJA COMPLEMENTARIA
Neteja dels espais on s'han realitzat actes i festes (cavalcada de reis,
Fires St Narcís, Temps de Flors, Sant jordi, Carnaval i festes de barri)
(NA)

FREQÜÈNCIA

Neteja estacional per la retirada de fulles o altres restes arbòries (NF)
Neteja d'aparcaments públics en superfície (NPS)
Neteja intensiva de calçada i aparcaments adjacents (NPA)
Neteja de taques al paviment i eliminació de males olors (NT)
Retirada d'herbes a les voreres i zones pavimentades (RH)

3 dies/set
2 dies/set
1 dies/set
0
0
1 dia/set
0
mensual
4 dies/set
3 dies/set

Segons dies i horaris de
celebració
80 serveis anuals a tota la
ciutat
semestralment
anualment
segons necessitats
trimestralment

Sector 10

Escombrada manual (EM)

Devesa-Güell
NETEJA BÀSICA
8 mesos/any

Escombrada mecànica calçades (EC)

4 mesos/any
petites dimensions
vials principals

Escombrada mixta (EX)
Escombrada manual repàs (EMR)_espais
definits
Servei específic de papereres (SP)
Neteja mecànica amb aigua a calçades (AC)
Neteja amb aigua a pressió mixta (AX)

Zona B
FREQÜÈNCIA
3 dies/set
4 dies/set
0
quinzenal
1 dia/set
3 dies/set

8 mesos/any

2 dies/set

4 mesos/any

1 dies/set

8 mesos/any

0

4 mesos/any

0

8 mesos/any

1 dia/set

4 mesos/any

0

Fregat mecànic (FM)_espais definits

mensual

Neteja parcs, jardins i places (mateixa freqüència màxima EM)

4 dies/set

Neteja parcs, jardins i places repàs (mateixa freqüència EMR)

3 dies/set

NETEJA COMPLEMENTARIA
Neteja dels mercats municipals (NM)
Neteja dels espais on s'han realitzat actes i festes (cavalcada de reis,
Fires St Narcís, Temps de Flors, Sant jordi, Carnaval i festes de barri)
(NA)
Neteja estacional per la retirada de fulles o altres restes arbòries (NF)
Neteja d'aparcaments públics en superfície (NPS)
Neteja intensiva de calçada i aparcaments adjacents (NPA)
Neteja de taques al paviment i eliminació de males olors (NT)
Retirada d'herbes a les voreres i zones pavimentades (RH)

FREQÜÈNCIA
Segons dies i hores de
celebració dels mercats
Segons dies i horaris de
celebració
80 serveis anuals a tota la
ciutat
semestralment
anualment
segons necessitats
trimestralment

Sector 11

Escombrada manual (EM)

Pedret
NETEJA BÀSICA
8 mesos/any

Escombrada mecànica calçades (EC)

4 mesos/any
petites dimensions
vials principals

Escombrada mixta (EX)

Neteja mecànica amb aigua a calçades (AC)
Neteja amb aigua a pressió mixta (AX)

FREQÜÈNCIA
2 dies/set
3 dies/set
0
quinzenal
1 dia/set

Escombrada manual repàs (EMR)_espais
definits
Servei específic de papereres (SP)

Zona C

0
8 mesos/any

2 dies/set

4 mesos/any

1 dies/set

8 mesos/any

0

4 mesos/any

0

8 mesos/any

1 dia/set

4 mesos/any

0

Fregat mecànic (FM)_espais definits

mensual

Neteja parcs, jardins i places (mateixa freqüència màxima EM)

3 dies/set

NETEJA COMPLEMENTARIA
Neteja dels espais on s'han realitzat actes i festes (cavalcada de reis,
Fires St Narcís, Temps de Flors, Sant jordi, Carnaval i festes de barri)
(NA)
Neteja estacional per la retirada de fulles o altres restes arbòries (NF)
Neteja d'aparcaments públics en superfície (NPS)
Neteja intensiva de calçada i aparcaments adjacents (NPA)
Neteja de taques al paviment i eliminació de males olors (NT)
Retirada d'herbes a les voreres i zones pavimentades (RH)

FREQÜÈNCIA
Segons dies i horaris de
celebració
80 serveis anuals a tota la
ciutat
semestralment
anualment
segons necessitats
trimestralment

Sector 12

Escombrada manual (EM)

Pont Major
NETEJA BÀSICA
8 mesos/any

Escombrada mecànica calçades (EC)

4 mesos/any
petites dimensions
vials principals

Escombrada mixta (EX)

Neteja mecànica amb aigua a calçades (AC)
Neteja amb aigua a pressió mixta (AX)

FREQÜÈNCIA
2 dies/set
3 dies/set
0
quinzenal
1 dia/set

Escombrada manual repàs (EMR)_espais
definits
Servei específic de papereres (SP)

Zona C

0
8 mesos/any

2 dies/set

4 mesos/any

1 dies/set

8 mesos/any

0

4 mesos/any

0

8 mesos/any

1 dia/set

4 mesos/any

0

Fregat mecànic (FM)_espais definits

mensual

Neteja parcs, jardins i places (mateixa freqüència màxima EM)

3 dies/set

NETEJA COMPLEMENTARIA
Neteja dels espais on s'han realitzat actes i festes (cavalcada de reis, Fires
St Narcís, Temps de Flors, Sant jordi, Carnaval i festes de barri) (NA)
Neteja estacional per la retirada de fulles o altres restes arbòries (NF)
Neteja d'aparcaments públics en superfície (NPS)
Neteja intensiva de calçada i aparcaments adjacents (NPA)
Neteja de taques al paviment i eliminació de males olors (NT)
Retirada d'herbes a les voreres i zones pavimentades (RH)
Pl. de Maria l'Auxiliadora
Neteja parcs, jardins i places
Pl. de Tomàs Baraut i Obiols

FREQÜÈNCIA
Segons dies i horaris de
celebració
80 serveis anuals a tota la
ciutat
semestralment
anualment
segons necessitats
trimestralment
diumenge matí
diumenge matí

Sector 13

Montjuïc
NETEJA BÀSICA
8 mesos/any

Escombrada manual (EM)
4 mesos/any
Escombrada mecànica calçades (EC)

petites dimensions
vials principals

Escombrada mixta (EX)

Neteja mecànica amb aigua a calçades (AC)
Neteja amb aigua a pressió mixta (AX)

FREQÜÈNCIA
2 dies/set
(EMV)
3 dies/set
(EMV)
0
quinzenal
1 dia/set

Escombrada manual repàs (EMR)_espais
definits
Servei específic de papereres (SP)

Zona D

0
8 mesos/any

2 dies/set

4 mesos/any

1 dies/set

8 mesos/any

0

4 mesos/any

0

8 mesos/any

quinzenal

4 mesos/any

0

Fregat mecànic (FM)_espais definits

mensual

Neteja parcs, jardins i places (mateixa freqüència màxima EM)

3 dies/set
(EMV)

NETEJA COMPLEMENTARIA

FREQÜÈNCIA

Neteja dels espais on s'han realitzat actes i festes (cavalcada de reis,
Fires St Narcís, Temps de Flors, Sant jordi, Carnaval i festes de barri)
(NA)

Segons dies i horaris de
celebració

Neteja estacional per la retirada de fulles o altres restes arbòries (NF)

80 serveis anuals a tota la
ciutat

Neteja d'aparcaments públics en superfície (NPS)

semestralment

Neteja intensiva de calçada i aparcaments adjacents (NPA)
Neteja de taques al paviment i eliminació de males olors (NT)

anualment
segons necessitats

Retirada d'herbes a les voreres i zones pavimentades (RH)

trimestralment

Neteja parcs, jardins i places

diumenge matí

Pl Domènec Fita

Sector 14

Mas Ramada
NETEJA BÀSICA
8 mesos/any

Escombrada manual (EM)
4 mesos/any
Escombrada mecànica calçades (EC)

petites dimensions
vials principals

Escombrada mixta (EX)

Zona D
FREQÜÈNCIA
2 dies/set
(EMV)
3 dies/set
(EMV)
0
quinzenal
1 dia/set

Escombrada manual repàs (EMR)_espais
definits
Servei específic de papereres (SP)
Neteja mecànica amb aigua a calçades
(AC)
Neteja amb aigua a pressió mixta (AX)

0
8 mesos/any

2 dies/set

4 mesos/any

1 dies/set

8 mesos/any

0

4 mesos/any

0

8 mesos/any

quinzenal

4 mesos/any

0

Fregat mecànic (FM)_espais definits
Neteja parcs, jardins i places (mateixa freqüència màxima EM)

NETEJA COMPLEMENTARIA
Neteja dels espais on s'han realitzat actes i festes (cavalcada de reis,
Fires St Narcís, Temps de Flors, Sant jordi, Carnaval i festes de barri)
(NA)
Neteja estacional per la retirada de fulles o altres restes arbòries (NF)
Neteja d'aparcaments públics en superfície (NPS)
Neteja intensiva de calçada i aparcaments adjacents (NPA)
Neteja de taques al paviment i eliminació de males olors (NT)
Retirada d'herbes a les voreres i zones pavimentades (RH)
C. dels Germans Lumière
Neteja parcs, jardins i places
(costat CAP)
Polígon Crta. St Feliu
NETEJA BÀSICA
Escombrada manual amb vehicle auxiliar (EMV)
Escombrada mecànica calçades (EC)
Escombrada mixta (EX)
Escombrada manual repàs (EMR)_espais
definits
Servei específic de papereres (SP)
Neteja mecànica amb aigua a calçades
(AC)
Neteja amb aigua a pressió mixta (AX)
Fregat mecànic (FM)_espais definits

petites dimensions
vials principals

mensual
3 dies/set
(EMV)
FREQÜÈNCIA
Segons dies i horaris de
celebració
80 serveis anuals a tota la
ciutat
semestralment
anualment
segons necessitats
trimestralment
diumenge matí
Polígon Industrial
FREQÜÈNCIA
1 dia/set
(EMV)
0
quinzenal
0
0

8 mesos/any
4 mesos/any
8 mesos/any
4 mesos/any

1 dia/set(EMV)
mensual
0
0
0
0

Sector 15

Grup Sant Daniel

FREQÜÈNCIA

NETEJA BÀSICA
8 mesos/any

2 dies/set
(EMV)

4 mesos/any

3 dies/set
(EMV)

Escombrada manual (EM)

Escombrada mecànica calçades (EC)

Zona D

petites dimensions
vials principals

Escombrada mixta (EX)

0
quinzenal
1 dia/set

Escombrada manual repàs (EMR)_espais
definits
Servei específic de papereres (SP)
Neteja mecànica amb aigua a calçades (AC)
Neteja amb aigua a pressió mixta (AX)

0
8 mesos/any

2 dies/set

4 mesos/any

1 dies/set

8 mesos/any

0

4 mesos/any

0

8 mesos/any

quinzenal

4 mesos/any

0

Fregat mecànic (FM)_espais definits
Neteja parcs, jardins i places (mateixa freqüència màxima EM)

NETEJA COMPLEMENTARIA
Neteja dels espais on s'han realitzat actes i festes (cavalcada de reis,
Fires St Narcís, Temps de Flors, Sant jordi, Carnaval i festes de barri)
(NA)
Neteja estacional per la retirada de fulles o altres restes arbòries (NF)
Neteja d'aparcaments públics en superfície (NPS)
Neteja intensiva de calçada i aparcaments adjacents (NPA)
Neteja de taques al paviment i eliminació de males olors (NT)
Retirada d'herbes a les voreres i zones pavimentades (RH)
Polígon Crta. St Feliu
NETEJA BÀSICA
Escombrada manual amb vehicle auxiliar (EMV)
Escombrada mecànica calçades (EC)

petites dimensions
vials principals

Escombrada mixta (EX)
Escombrada manual repàs (EMR)_espais
definits
Servei específic de papereres (SP)
Neteja mecànica amb aigua a calçades (AC)
Neteja amb aigua a pressió mixta (AX)
Fregat mecànic (FM)_espais definits

8 mesos/any
4 mesos/any
8 mesos/any
4 mesos/any

mensual
3 dies/set
(EMV)
FREQÜÈNCIA
Segons dies i horaris de
celebració
80 serveis anuals a tota la
ciutat
semestralment
anualment
segons necessitats
trimestralment
Polígon Industrial
FREQÜÈNCIA
1 dia/set
(EMV)
0
quinzenal
0
0
1 dia/set(EMV)
mensual
0
0
0
0

Sector 16

Pujada de la Torrassa
NETEJA BÀSICA
8 mesos/any

Escombrada manual (EM)
4 mesos/any
Escombrada mecànica calçades (EC)

petites dimensions
vials principals

Escombrada mixta (EX)

Neteja mecànica amb aigua a calçades (AC)
Neteja amb aigua a pressió mixta (AX)

FREQÜÈNCIA
2 dies/set
(EMV)
3 dies/set
(EMV)
0
quinzenal
1 dia/set

Escombrada manual repàs (EMR)_espais
definits
Servei específic de papereres (SP)

Zona D

0
8 mesos/any

2 dies/set

4 mesos/any

1 dies/set

8 mesos/any

0

4 mesos/any

0

8 mesos/any

quinzenal

4 mesos/any

0

Fregat mecànic (FM)_espais definits
Neteja parcs, jardins i places (mateixa freqüència màxima EM)

NETEJA COMPLEMENTARIA
Neteja dels espais on s'han realitzat actes i festes (cavalcada de reis,
Fires St Narcís, Temps de Flors, Sant jordi, Carnaval i festes de barri)
(NA)
Neteja estacional per la retirada de fulles o altres restes arbòries (NF)
Neteja d'aparcaments públics en superfície (NPS)
Neteja intensiva de calçada i aparcaments adjacents (NPA)
Neteja de taques al paviment i eliminació de males olors (NT)
Retirada d'herbes a les voreres i zones pavimentades (RH)

mensual
3 dies/set
(EMV)
FREQÜÈNCIA
Segons dies i horaris de
celebració
80 serveis anuals a tota la
ciutat
semestralment
anualment
segons necessitats
trimestralment

Sector 17

Escombrada manual (EM)

Barri Vell
NETEJA BÀSICA
8 mesos/any

Escombrada mecànica calçades (EC)

4 mesos/any

Neteja amb aigua a pressió mixta (AX)

5 dies/set
6 dies/set
0

vials principals

0
1 dia/set(espais definits)

Escombrada manual repàs (EMR)_espais
definits

Neteja mecànica amb aigua a calçades
(AC)

FREQÜÈNCIA

petites dimensions

Escombrada mixta (EX)

Servei específic de papereres (SP)

Zona A

7 dies/set
8 mesos/any

2 dies/set

4 mesos/any

1 dies/set

8 mesos/any

0

4 mesos/any

0

8 mesos/any

1 dia/set

4 mesos/any

0

Fregat mecànic (FM)_espais definits

mensual

Neteja parcs, jardins i places (mateixa freqüència màxima EM)

6 dies/set

Neteja parcs, jardins i places repàs (mateixa freqüència EMR)

7 dies/set

NETEJA COMPLEMENTÀRIA
Neteja dels espais on s'han realitzat actes i festes (cavalcada de reis,
Fires St Narcís, Temps de Flors, Sant jordi, Carnaval i festes de barri)
(NA)
Neteja estacional per la retirada de fulles o altres restes arbòries (NF)
Neteja d'aparcaments públics en superfície (NPS)
Neteja intensiva de calçada i aparcaments adjacents (NPA)
Neteja de taques al paviment i eliminació de males olors (NT)
Retirada d'herbes a les voreres i zones pavimentades (RH)
Neteja especial de la muralla (NMR)

FREQÜÈNCIA
Segons dies i horaris de celebració
80 serveis anuals a tota la ciutat
semestralment
anualment
segons necessitats
trimestralment
2 dies/set (+1 dia/set d'aigua a
l'estiu)

Sector 18

St Ponç

FREQÜÈNCIA

NETEJA BÀSICA
Escombrada manual (EM)
Escombrada mecànica calçades (EC)

8 mesos/any

2 dies/set

4 mesos/any

3 dies/set

petites dimensions

Neteja mecànica amb aigua a calçades (AC)

Neteja amb aigua a pressió mixta (AX)

0

vials principals

quinzenal
1 dia/set
0

8 mesos/any
4 mesos/any

2 dies/set
1 dies/set

8 mesos/any

0

4 mesos/any

0
1 dia/set

Escombrada mixta (EX)
Escombrada manual repàs (EMR)_espais definits
Servei específic de papereres (SP)

Zona C

8 mesos/any
4 mesos/any

Fregat mecànic (FM)_espais definits

0
mensual

Neteja parcs, jardins i places (mateixa freqüència màxima EM)

3 dies/set

NETEJA COMPLEMENTARIA
Neteja dels espais on s'han realitzat actes i festes (cavalcada de reis, Fires St
Narcís, Temps de Flors, Sant jordi, Carnaval i festes de barri) (NA)
Neteja estacional per la retirada de fulles o altres restes arbòries (NF)
Neteja d'aparcaments públics en superfície (NPS)
Neteja intensiva de calçada i aparcaments adjacents (NPA)
Neteja de taques al paviment i eliminació de males olors (NT)
Retirada d'herbes a les voreres i zones pavimentades (RH)
Neteja parcs, jardins i places
Pl St Ponç

FREQÜÈNCIA
Segons dies i horaris de celebració
80 serveis anuals a tota la ciutat
semestralment
anualment
segons necessitats
trimestralment
diumenge matí

Sector 19

Escombrada manual (EM)

Montilivi - La Creueta
NETEJA BÀSICA
8 mesos/any

Escombrada mecànica calçades (EC)

4 mesos/any
petites dimensions
vials principals

Escombrada mixta (EX)

Zona C
FREQÜÈNCIA
2 dies/set
3 dies/set
0
quinzenal
1 dia/set

Escombrada manual repàs (EMR)_espais definits
Servei específic de papereres (SP)
Neteja mecànica amb aigua a calçades
(AC)
Neteja amb aigua a pressió mixta (AX)

(*)

8 mesos/any

2 dies/set

4 mesos/any

1 dies/set

8 mesos/any

0

4 mesos/any

0

8 mesos/any

1 dia/set

4 mesos/any

0

Fregat mecànic (FM)_espais definits
Neteja parcs, jardins i places (mateixa freqüència màxima EM)

NETEJA COMPLEMENTARIA
Neteja dels espais on s'han realitzat actes i festes (cavalcada de reis, Fires St
Narcís, Temps de Flors, Sant jordi, Carnaval i festes de barri) (NA)
Neteja estacional per la retirada de fulles o altres restes arbòries (NF)

mensual
3 dies/set

FREQÜÈNCIA
Segons dies i horaris de
celebració
80 serveis anuals a tota la
ciutat
semestralment
anualment
segons necessitats
trimestralment

Neteja d'aparcaments públics en superfície (NPS)
Neteja intensiva de calçada i aparcaments adjacents (NPA)
Neteja de taques al paviment i eliminació de males olors (NT)
Retirada d'herbes a les voreres i zones pavimentades (RH)
C. Castell de Solterra (costat CAP)
Neteja parcs, jardins i places
diumenge matí
Pl. de George Orwell
Pl. Ciutat de Figueres
(*) NOTA:
Servei de repàs manual d’escombrada de manteniment, preferentment en torn de mati, entre el carrer
Francesc Romaguera i fins a Emili Grahit i entre l’Avinguda Lluís Pericot i fins el Grup Girona per Girona.
Servei de repàs d'escombrada de manteniment els dies que el Girona FC jugui a l'Estadi Municipal de
Montilivi, en torn de mati o tarda segons quina sigui l'hora de celebració dels partits.

Sector 20

Escombrada manual (EM)

Vila-roja
NETEJA BÀSICA
8 mesos/any

Escombrada mecànica calçades (EC)

4 mesos/any
petites dimensions
vials principals

Escombrada mixta (EX)

Neteja mecànica amb aigua a calçades (AC)
Neteja amb aigua a pressió mixta (AX)

FREQÜÈNCIA
2 dies/set
3 dies/set
0
quinzenal
1 dia/set

Escombrada manual repàs (EMR)_espais
definits
Servei específic de papereres (SP)

Zona C

0
8 mesos/any

2 dies/set

4 mesos/any

1 dies/set

8 mesos/any

0

4 mesos/any

0

8 mesos/any

1 dia/set

4 mesos/any

0

Fregat mecànic (FM)_espais definits

mensual

Neteja parcs, jardins i places (mateixa freqüència màxima EM)

3 dies/set

NETEJA COMPLEMENTARIA
Neteja dels espais on s'han realitzat actes i festes (cavalcada de reis,
Fires St Narcís, Temps de Flors, Sant jordi, Carnaval i festes de barri)
(NA)
Neteja estacional per la retirada de fulles o altres restes arbòries (NF)
Neteja d'aparcaments públics en superfície (NPS)
Neteja intensiva de calçada i aparcaments adjacents (NPA)
Neteja de taques al paviment i eliminació de males olors (NT)
Retirada d'herbes a les voreres i zones pavimentades (RH)

FREQÜÈNCIA
Segons dies i horaris de
celebració
80 serveis anuals a tota la
semestralment
anualment
segons necessitats
trimestralment

Palau sacosta Avellaneda - Mas Xirgu

Sector 21

NETEJA BÀSICA
8 mesos/any

Escombrada manual (EM)

4 mesos/any
Escombrada mecànica calçades (EC)

petites dimensions
vials principals

Zona D

FREQÜÈNCIA
2 dies/set
(EMV)
3 dies/set
(EMV)
0
quinzenal

Escombrada mixta (EX)
Escombrada manual repàs (EMR)_espais
definits

1 dia/set

8 mesos/any
4 mesos/any
8 mesos/any
Neteja mecànica amb aigua a calçades (AC)
4 mesos/any
8 mesos/any
Neteja amb aigua a pressió mixta (AX)
4 mesos/any
Fregat mecànic (FM)_espais definits

2 dies/set
1 dies/set

0

Servei específic de papereres (SP)

Neteja parcs, jardins i places (mateixa freqüència màxima EM)
NETEJA COMPLEMENTARIA
Neteja dels espais on s'han realitzat actes i festes (cavalcada de reis,
Fires St Narcís, Temps de Flors, Sant jordi, Carnaval i festes de barri)
(NA)
Neteja estacional per la retirada de fulles o altres restes arbòries (NF)
Neteja d'aparcaments públics en superfície (NPS)
Neteja intensiva de calçada i aparcaments adjacents (NPA)
Neteja de taques al paviment i eliminació de males olors (NT)
Retirada d'herbes a les voreres i zones pavimentades (RH)
Pla d'abastaments
Polígon Can Turon
Mas Xirgu
NETEJA BÀSICA
Escombrada manual amb vehicle auxiliar (EMV)
Escombrada mecànica calçades (EC)

petites dimensions
vials principals

Escombrada mixta (EX)
Escombrada manual repàs (EMR)_espais
definits
Servei específic de papereres (SP)
Neteja mecànica amb aigua a calçades (AC)
Neteja amb aigua a pressió mixta (AX)
Fregat mecànic (FM)_espais definits

8 mesos/any
4 mesos/any
8 mesos/any
4 mesos/any

0
0
quinzenal
0
mensual
3 dies/set
(EMV)
FREQÜÈNCIA
Segons dies i horaris de
celebració
80 serveis anuals a tota la
ciutat
semestralment
anualment
segons necessitats
trimestralment

Polígon Industrial
FREQÜÈNCIA
1 dia/set
(EMV)
0
quinzenal
0
0
1 dia/set(EMV)
mensual
0
0
0
0

Sector 22

Campdorà - Gavarres
NETEJA BÀSICA
8 mesos/any

Escombrada manual (EM)
4 mesos/any
Escombrada mecànica calçades (EC)

petites dimensions
vials principals

Escombrada mixta (EX)

Neteja mecànica amb aigua a calçades (AC)
Neteja amb aigua a pressió mixta (AX)

FREQÜÈNCIA
2 dies/set
(EMV)
3 dies/set
(EMV)
0
quinzenal
1 dia/set

Escombrada manual repàs (EMR)_espais
definits
Servei específic de papereres (SP)

Zona D

0
8 mesos/any

2 dies/set

4 mesos/any

1 dies/set

8 mesos/any

0

4 mesos/any

0

8 mesos/any

quinzenal

4 mesos/any

0

Fregat mecànic (FM)_espais definits
Neteja parcs, jardins i places (mateixa freqüència màxima EM)

NETEJA COMPLEMENTARIA
Neteja dels espais on s'han realitzat actes i festes (cavalcada de reis,
Fires St Narcís, Temps de Flors, Sant jordi, Carnaval i festes de barri)
(NA)
Neteja estacional per la retirada de fulles o altres restes arbòries (NF)
Neteja d'aparcaments públics en superfície (NPS)
Neteja intensiva de calçada i aparcaments adjacents (NPA)
Neteja de taques al paviment i eliminació de males olors (NT)
Retirada d'herbes a les voreres i zones pavimentades (RH)

mensual
3 dies/set
(EMV)
FREQÜÈNCIA
Segons dies i horaris de
celebració
80 serveis anuals a tota la
ciutat
semestralment
anualment
segons necessitats
trimestralment

Sector 23

Escombrada manual (EM)

Fontajau
NETEJA BÀSICA
8 mesos/any

Escombrada mecànica calçades (EC)

4 mesos/any
petites dimensions
vials principals

Escombrada mixta (EX)

Neteja mecànica amb aigua a calçades (AC)
Neteja amb aigua a pressió mixta (AX)

FREQÜÈNCIA
2 dies/set
3 dies/set
0
quinzenal
1 dia/set

Escombrada manual repàs (EMR)_espais
definits
Servei específic de papereres (SP)

Zona C

0
8 mesos/any

2 dies/set

4 mesos/any

1 dies/set

8 mesos/any

0

4 mesos/any

0

8 mesos/any

1 dia/set

4 mesos/any

0

Fregat mecànic (FM)_espais definits

mensual

Neteja parcs, jardins i places (mateixa freqüència màxima EM)

3 dies/set

NETEJA COMPLEMENTARIA
Neteja dels espais on s'han realitzat actes i festes (cavalcada de reis,
Fires St Narcís, Temps de Flors, Sant jordi, Carnaval i festes de barri)
(NA)
Neteja estacional per la retirada de fulles o altres restes arbòries (NF)
Neteja d'aparcaments públics en superfície (NPS)
Neteja intensiva de calçada i aparcaments adjacents (NPA)
Neteja de taques al paviment i eliminació de males olors (NT)
Retirada d'herbes a les voreres i zones pavimentades (RH)

FREQÜÈNCIA
Segons dies i horaris de
celebració
80 serveis anuals a tota la
semestralment
anualment
segons necessitats
trimestralment

Sector 24

Escombrada manual (EM)

Santa Eugènia
NETEJA BÀSICA
8 mesos/any

Escombrada mecànica calçades (EC)

4 mesos/any
petites dimensions
vials principals

Zona B
FREQÜÈNCIA
3 dies/set
4 dies/set
0
quinzenal

Escombrada mixta (EX)

1 dia/set

Escombrada manual repàs (EMR)_espais
definits

3 dies/set

Servei específic de papereres (SP)
Neteja mecànica amb aigua a calçades (AC)
Neteja amb aigua a pressió mixta (AX)

8 mesos/any

2 dies/set

4 mesos/any

1 dies/set

8 mesos/any

0

4 mesos/any

0

8 mesos/any

1 dia/set

4 mesos/any

0

Fregat mecànic (FM)_espais definits

mensual

Neteja parcs, jardins i places (mateixa freqüència màxima EM)

4 dies/set

Neteja parcs, jardins i places repàs (mateixa freqüència EMR)

3 dies/set

NETEJA COMPLEMENTARIA
Neteja dels espais on s'han realitzat actes i festes (cavalcada de reis,
Fires St Narcís, Temps de Flors, Sant jordi, Carnaval i festes de barri)
(NA)
Neteja estacional per la retirada de fulles o altres restes arbòries (NF)
Neteja d'aparcaments públics en superfície (NPS)
Neteja intensiva de calçada i aparcaments adjacents (NPA)
Neteja de taques al paviment i eliminació de males olors (NT)
Retirada d'herbes a les voreres i zones pavimentades (RH)

FREQÜÈNCIA
Segons dies i horaris de
celebració
80 serveis anuals a tota la
ciutat
semestralment
anualment
segons necessitats
trimestralment

Sector 25

Germans Sàbat
NETEJA BÀSICA

Escombrada manual (EM)

8 mesos/any
4 mesos/any

Escombrada mecànica calçades (EC)

petites dimensions
vials principals

Escombrada mixta (EX)

Neteja mecànica amb aigua a calçades (AC)
Neteja amb aigua a pressió mixta (AX)

FREQÜÈNCIA
2 dies/set
(EMV)
3 dies/set
(EMV)
0
quinzenal
1 dia/set

Escombrada manual repàs (EMR)_espais
definits
Servei específic de papereres (SP)

Zona D

0
8 mesos/any

2 dies/set

4 mesos/any

1 dies/set

8 mesos/any

0

4 mesos/any

0

8 mesos/any

quinzenal

4 mesos/any

0

Fregat mecànic (FM)_espais definits
Neteja parcs, jardins i places (mateixa freqüència màxima EM)

NETEJA COMPLEMENTARIA
Neteja dels espais on s'han realitzat actes i festes (cavalcada de reis,
Fires St Narcís, Temps de Flors, Sant jordi, Carnaval i festes de barri)
(NA)
Neteja estacional per la retirada de fulles o altres restes arbòries (NF)
Neteja d'aparcaments públics en superfície (NPS)
Neteja intensiva de calçada i aparcaments adjacents (NPA)
Neteja de taques al paviment i eliminació de males olors (NT)
Retirada d'herbes a les voreres i zones pavimentades (RH)

mensual
3 dies/set
(EMV)
FREQÜÈNCIA
Segons dies i horaris de
celebració
80 serveis anuals a tota la
ciutat
semestralment
anualment
segons necessitats
trimestralment

Sector 26

Mas Catofa
NETEJA BÀSICA
8 mesos/any

Escombrada manual (EM)
4 mesos/any
Escombrada mecànica calçades (EC)

petites dimensions
vials principals

Escombrada mixta (EX)
Escombrada manual repàs (EMR)_espais
definits
Servei específic de papereres (SP)
Neteja mecànica amb aigua a calçades (AC)
Neteja amb aigua a pressió mixta (AX)

Zona D
FREQÜÈNCIA
2 dies/set
(EMV)
3 dies/set
(EMV)
0
quinzenal
1 dia/set
0

8 mesos/any

2 dies/set

4 mesos/any

1 dies/set

8 mesos/any

0

4 mesos/any

0

8 mesos/any

quinzenal

4 mesos/any

0

Fregat mecànic (FM)_espais definits
Neteja parcs, jardins i places (mateixa freqüència màxima EM)

NETEJA COMPLEMENTARIA
Neteja dels espais on s'han realitzat actes i festes (cavalcada de reis,
Fires St Narcís, Temps de Flors, Sant jordi, Carnaval i festes de barri)
(NA)
Neteja estacional per la retirada de fulles o altres restes arbòries (NF)
Neteja d'aparcaments públics en superfície (NPS)
Neteja intensiva de calçada i aparcaments adjacents (NPA)
Neteja de taques al paviment i eliminació de males olors (NT)
Retirada d'herbes a les voreres i zones pavimentades (RH)

mensual
3 dies/set
(EMV)
FREQÜÈNCIA
Segons dies i horaris de
celebració
80 serveis anuals a tota la
ciutat
semestralment
anualment
segons necessitats
trimestralment

Sector 27

Torre de Taialà
NETEJA BÀSICA
8 mesos/any

Escombrada manual (EM)
4 mesos/any
Escombrada mecànica calçades (EC)

petites dimensions
vials principals

Escombrada mixta (EX)

Neteja mecànica amb aigua a calçades (AC)
Neteja amb aigua a pressió mixta (AX)

FREQÜÈNCIA
2 dies/set
(EMV)
3 dies/set
(EMV)
0
quinzenal
1 dia/set

Escombrada manual repàs (EMR)_espais
definits
Servei específic de papereres (SP)

Zona D

0
8 mesos/any

2 dies/set

4 mesos/any

1 dies/set

8 mesos/any

0

4 mesos/any

0

8 mesos/any

quinzenal

4 mesos/any

0

Fregat mecànic (FM)_espais definits
Neteja parcs, jardins i places (mateixa freqüència màxima EM)

NETEJA COMPLEMENTARIA
Neteja dels espais on s'han realitzat actes i festes (cavalcada de reis,
Fires St Narcís, Temps de Flors, Sant jordi, Carnaval i festes de barri)
(NA)
Neteja estacional per la retirada de fulles o altres restes arbòries (NF)
Neteja d'aparcaments públics en superfície (NPS)
Neteja intensiva de calçada i aparcaments adjacents (NPA)
Neteja de taques al paviment i eliminació de males olors (NT)
Retirada d'herbes a les voreres i zones pavimentades (RH)

mensual
3 dies/set
(EMV)
FREQÜÈNCIA
Segons dies i horaris de
celebració
80 serveis anuals a tota la
ciutat
semestralment
anualment
segons necessitats
trimestralment

Sector 28

Escombrada manual (EM)

Eixample
NETEJA BÀSICA
8 mesos/any

Escombrada mecànica calçades (EC)

4 mesos/any
petites dimensions
vials principals

Escombrada mixta (EX)
Escombrada manual repàs (EMR)_espais
definits (*)
Servei específic de papereres (SP)
Neteja mecànica amb aigua a calçades (AC)
Neteja amb aigua a pressió mixta (AX)

Zona B
FREQÜÈNCIA
3 dies/set
4 dies/set
0
quinzenal
1 dia/set
3 dies/set

8 mesos/any

2 dies/set

4 mesos/any

1 dies/set

8 mesos/any

0

4 mesos/any

0

8 mesos/any

1 dia/set

4 mesos/any

0

Fregat mecànic (FM)_espais definits

mensual

Neteja parcs, jardins i places (mateixa freqüència màxima EM)

4 dies/set

Neteja parcs, jardins i places repàs (mateixa freqüència EMR)

3 dies/set

NETEJA COMPLEMENTARIA
Neteja dels mercats municipals (NM)
Neteja dels espais on s'han realitzat actes i festes (cavalcada de reis,
Fires St Narcís, Temps de Flors, Sant jordi, Carnaval i festes de barri)
(NA)
Neteja estacional per la retirada de fulles o altres restes arbòries (NF)
Neteja d'aparcaments públics en superfície (NPS)
Neteja intensiva de calçada i aparcaments adjacents (NPA)
Neteja de taques al paviment i eliminació de males olors (NT)
Retirada d'herbes a les voreres i zones pavimentades (RH)

FREQÜÈNCIA
Segons dies i hores de
celebració dels mercats
Segons dies i horaris de
celebració
80 serveis anuals a tota la
ciutat
semestralment
anualment
segons necessitats
trimestralment

(*) NOTA:
Neteja de repàs els dies festius en què els establiments comercials poden romandre oberts, que a títol
orientatiu corresponen a 8 dies/any.

Sector 29

Escombrada manual (EM)

Figuerola - Bonastruc
NETEJA BÀSICA
8 mesos/any

Escombrada mecànica calçades (EC)

4 mesos/any
petites dimensions
vials principals

Escombrada mixta (EX)
Escombrada manual repàs (EMR)_espais
definits
Servei específic de papereres (SP)
Neteja mecànica amb aigua a calçades
(AC)
Neteja amb aigua a pressió mixta (AX)

Zona B
FREQÜÈNCIA
3 dies/set
4 dies/set
0
quinzenal
1 dia/set
3 dies/set

8 mesos/any

2 dies/set

4 mesos/any

1 dies/set

8 mesos/any

0

4 mesos/any

0

8 mesos/any

1 dia/set

4 mesos/any

0

Fregat mecànic (FM)_espais definits

mensual

Neteja parcs, jardins i places (mateixa freqüència màxima EM)

4 dies/set

Neteja parcs, jardins i places repàs (mateixa freqüència EMR)

3 dies/set

NETEJA COMPLEMENTARIA
Neteja dels espais on s'han realitzat actes i festes (cavalcada de reis,
Fires St Narcís, Temps de Flors, Sant jordi, Carnaval i festes de barri)
(NA)
Neteja estacional per la retirada de fulles o altres restes arbòries (NF)
Neteja d'aparcaments públics en superfície (NPS)
Neteja intensiva de calçada i aparcaments adjacents (NPA)
Neteja de taques al paviment i eliminació de males olors (NT)
Neteja d'espais d'oci nocturn (NO)
Retirada d'herbes a les voreres i zones pavimentades (RH)

FREQÜÈNCIA
Segons dies i horaris de celebració
80 serveis anuals a tota la ciutat
semestralment
anualment
segons necessitats
Divendres, dissabte i diumenge
matí
trimestralment

Sector 30

Escombrada manual (EM)

Mercadal
NETEJA BÀSICA
8 mesos/any

Escombrada mecànica calçades (EC)

4 mesos/any

Neteja amb aigua a pressió mixta (AX)

6 dies/set
0

vials principals

0
1 dia/set(espais definits)

Escombrada manual repàs (EMR)_espais
definits

Neteja mecànica amb aigua a calçades
(AC)

FREQÜÈNCIA
5 dies/set

petites dimensions

Escombrada mixta (EX)

Servei específic de papereres (SP)

Zona A

7 dies/set
8 mesos/any

2 dies/set

4 mesos/any

1 dies/set

8 mesos/any

0

4 mesos/any

0

8 mesos/any

1 dia/set

4 mesos/any

0

Fregat mecànic (FM)_espais definits
Neteja parcs, jardins i places (mateixa freqüència màxima EM)

mensual
6 dies/set

Neteja parcs, jardins i places repàs (mateixa freqüència EMR)

7 dies/set

NETEJA COMPLEMENTÀRIA

FREQÜÈNCIA

Neteja dels espais on s'han realitzat actes i festes (cavalcada de reis,
Fires St Narcís, Temps de Flors, Sant jordi, Carnaval i festes de barri)
(NA)

Segons dies i horaris de
celebració

Neteja estacional per la retirada de fulles o altres restes arbòries (NF)

80 serveis anuals a tota la ciutat

Neteja d'aparcaments públics en superfície (NPS)
Neteja intensiva de calçada i aparcaments adjacents (NPA)
Neteja de taques al paviment i eliminació de males olors (NT)

semestralment
anualment
segons necessitats
Divendres, dissabte i diumenge
matí
trimestralment

Neteja d'espais d'oci nocturn (NO)
Retirada d'herbes a les voreres i zones pavimentades (RH)

