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1. OBJECTIU 
 
Analitzar, des d’un punt de vista tècnic, el grau d’embrutiment dels carrers de la ciutat 
a partir de diverses variables. Aquest càlcul ha de servir com un estudi inicial i previ, 
un document a partir del qual iniciar el plantejament de les classificacions dels 
diferents barris i les seves freqüències de cara al bloc de neteja del plec de 
prescripcions tècniques. 
 

2. PLANTEJAMENT INICIAL 
 
La idea és agrupar una sèrie de variables que s’han considerat rellevants en un sol 
índex anomenat Grau d’embrutiment. El procés s’anirà explicant als apartats 
posteriors, però resumint es tracta d’adjudicar una ponderació a cadascuna de les 
variables per tal de poder fer un sumatori i obtenir, per cadascun dels punts de la 
ciutat, un grau d’embrutiment. En tot moment l’estudi té en compte el component 
espacial de la informació, es treballa en base a distàncies i a la proximitat i localització 
de les variables. 
 
Aquest grau d’embrutiment es traslladarà als carrers inclosos en el servei de neteja, i 
posteriorment al barri del qual formen part, per identificar on pot ser necessari una 
major freqüència dels serveis de neteja. 

3. VARIABLES 
 
Les variables o items que s’han seleccionat són aquells que es consideren com a 
factors importants de generació d’embrutiment a la via pública, ja sigui de manera 
directa o indirecta, fruit de l’acumulació i flux de persones que provoca, per la seva 
pròpia dinàmica, etc. 
 
La informació de què es disposa és en format de capes geogràfiques. Provenen totes 
elles de les bases de dades municipals, i s’ha hagut de fer una preparació i depuració 
de la informació prèviament a l’inici de l’estudi. 
 
Es tenen en compte les variables següents: 
 

 Equipaments (esportius, sanitaris, culturals, religiosos, educatius, etc) 

 Activitats i comerços 

 Places, parcs i jardins 

 Arbrat 

 Població 

 Ponderació de barri 

 Zones turístiques 

 Edificis singulars 

 Jerarquia viària 

A cadascuna d’elles se li assignarà un valor ponderat en funció de la seva tipologia i 
característiques. També se li adjudica, tot i que no a totes, un radi d’efecte, és a dir un 
espai al seu voltant on es considera que poden arribar els efectes de l’embrutiment 
que provoca. 
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La ponderació de les variables s’ha ajustat a una escala de 0 a 10 per tal de facilitar 
l’adjudicació de cadascuna d’elles, i per a evitar la presència de valors extrems que 
puguin distorsionar els resultats. 
 

3.1 EQUIPAMENTS 
 
Inclouen els equipaments de qualsevol tipologia: esportius, administratius, educatius, 
culturals, religiosos, sanitaris i socials. Aquests s’han dividit en tres nivells segons el 
grau d’embrutiment que es considera que pot generar potencialment cadascun d’ells, 
ja sigui de manera directa o indirecta. 
 
La ponderació i distància per als equipament és la següent: 
 

Baix 0-50 1 

Mitjà 0-25 3 25-50 1 

Alt 0-50 5 50-100 2 
 
Distància en metres 
En blau es mostra la ponderació 

 
La distància es calcula des del punt on es considera geolocalitzat dit equipament 
segons la base de dades espacial de l’Ajuntament de Girona, no des del perímetre de 
l’edifici o equipament en si. 
 

3.2 ACTIVITATS I COMERÇOS 
 
Agrupa totes les activitats econòmiques de qualsevol tipologia. Les activitats es 
consideren un focus de generació important fruit de la seva pròpia dinàmica així com 
pel flux de persones i vehicles que provoquen. 
 
Es divideixen en tres nivells segons el grau d’embrutiment potencial que es creu que 
pot provocar cadascuna d’elles. 
 
La ponderació i distància per a les activitats i comerços és la següent: 
 

Baix 0-30 1 
  Mitjà 0-50 3 
  Alt 0-50 5 50-75 2 

 
Distància en metres 
En blau es mostra la ponderació 

 
La distància es calcula des del punt on es considera geolocalitzat cada activitats i 
comerç segons la base de dades espacial de l’Ajuntament de Girona, no des de la 
seva entrada o accés. 
 

3.3 PLACES, PARCS, I JARDINS URBANS 
 
Es tracta de les places, parcs i jardins que es troben dins la trama urbana. Com a 
espai d’ús intensiu per part de la població tenen un impacte considerable sobre 
l’embrutiment de la seva pròpia superfície així com dels espais adjacents. 
 
Es divideixen en dos nivells segons el nivell d’ús que es creu que en fa la població, i 
per tant l’embrutiment potencial que s’hi pot generar. 
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La ponderació i distància per a les places, parcs i jardins és la següent: 
 

Baix 0-25 3 25-50 1 

Alt 0-50 6 50-100 3 
 
Distància en metres 
En blau es mostra la ponderació 

 
A diferència de la majoria de les altres variables, per a les places les distàncies es 
calculen a partir del perímetre exterior de cada espai, no des del seu centre. Les 
ponderacions que parteixen dels 0 metres, doncs, comprenen tant l’espai adjacent a la 
plaça o parc així com l’àmbit delimitat que aquest ocupa. 
 

3.4 ARBRAT 
 
L’arbrat es considera un element d’embrutiment durant tot l’any. Si bé en menor grau 
en comparació amb d’altres elements, els arbres generen residus constantment fruit de 
la seva dinàmica natural: branques, escorça, fulles que cauen fora de temporada de 
caiguda, fruits i flors, etc. 
 
Per a aquest càlcul no es té en compte l’època de caiguda de fulla, ja que és només 
durant un període determinat de l’any i ja hi ha previst un servei específic per fer-hi 
front 
 
La ponderació i distància per a l’arbrat és la següent: 
 

0 - 10 1 
 
Distància en metres 
En blau es mostra la ponderació 

 
Per tal d’obtenir la densitat arbòria es dóna un radi de 10 metres a cadascun dels 
arbres per obtenir quants arbres afecten cada punt concret de la ciutat. És a dir, si en 
un punt s’hi solapen les àrees d’efecte de 3 arbres, el valor serà 3 (1+1+1). 
 
Els resultats inicials obtinguts, a diferència de com veurem a continuació amb la 
població, no es divideixen en rangs sinó que es deixen tal com resulten. Per a la 
sumatòria de totes les capes de les variables, però, la ponderació de l’arbrat es 
redueix a la meitat (multiplicant per 0.5), per tal de mantenir el seu pes sobre els 
resultats finals però reduint l’impacte en relació a altres variables. El valor 1 inicial és 
per facilitar el càlcul fent-lo en nombres enters. 
 

3.5 POBLACIÓ 
 
La població, fruit de les seves costums i activitats es considera un dels principals focus 
d’embrutiment a la via pública. Per calcular aquest impacte es parteix del nombre de 
persones que viuen en cadascuna de les façanes de la ciutat. No es calcula segons 
habitants per habitatge o edifici ja que aplicar un criteri geoespacial complicaria massa 
el procés. 
 
Les façanes no es treballen en forma de línia sinó que es converteixen en punts, i es 
dóna una àrea d’efecte de 100 metres a cadascuna d’elles. A continuació es fa una 
interpolació dels valors (habitants) de les façanes, que ens dona una capa resultant 
fruit d’aplicar el mateix criteri que s’ha comentat anteriorment amb l’arbrat: si en un 
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punt hi coincideixen 3 façanes i aquestes tenen 100, 70 i 25 habitants respectivament, 
el valor d’aquella localització serà 195. Aquest valor final mostraria el nombre 
d’habitants totals que, en base a l’àrea de 100 metres, poden arribar a generar 
embrutiment en un punt concret. 
 
Parlem de valor molt elevats i valors extrems que podrien distorsionar els resultats 
finals, ja que a la ciutat trobem zones d’alta densitat poblacional. Per tal de rebaixar 
aquest impacte sobre el resultat final s’afegeix un pas intermedi que es dividir la 
població que impacta a cada localització en diferents rangs: 
 

0-50 3 

50-100 4 

100-150 5 

150-200 6 

200-300 7 

300-400 8 

400-500 9 

+ de 500 10 
 
Els rangs de l’esquerra mostren el nº d’habitants que tenen influència en un punt concret 
En blau es mostra la ponderació 

 
L’impacte de la població és la variable que té els valors de ponderació més alts, ja que 
les persones i les seves costums es consideren el principal focus d’embrutiment 
especialment en aquelles zones on hi ha una alta densitat poblacional. 
 

3.6 PONDERACIÓ DE BARRI 
 
Aquest factor és adjudicat a partir de l’experiència del propi servei, tenint en compte el 
nombre de queixes, incidències, etc, rebudes i de problemàtiques detectades en cada 
sector de la ciutat. Es pretén, doncs, aglutinar en un factor totes aquelles dinàmiques 
que no quedin contemplades (o no suficientment) en les altres variables, des del 
comportament de la població, trànsit de gent, etc. 
 
Les ponderacions per cada barri són les següents: 
 

Barri Factor 

Sant Narcís 4 

Can Gibert del Pla 4 

Sant Daniel 0 

Domeny-Taialà 0 

Carme-Vista Alegre 0 

Torre Gironella 1 

Pedreres 0 

Font de la Pólvora 6 

Pla de Palau - Sant Pau 3 

Devesa-Güell 4 

Pedret 0 

Pont Major 2 

Montjuïc 0 

Mas Ramada 1 

Grup Sant Daniel 1 
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Pujada la Torrassa 0 

Barri Vell 0 

Sant Ponç 2 

Montilivi - La Creueta 0 

Vila-roja 3 

Palau sacosta - Avellaneda - Mas Xirgu 0 

Campdorà - Gavarres 0 

Fontajau 0 

Santa Eugènia 4 

Germans Sàbat 0 

Mas Catofa 0 

Torre de Taialà 0 

Eixample 0 

Figuerola-Bonastruc 3 

Mercadal 0 

 
Hi ha determinats barris que, si bé es considerava que se’ls podria adjudicar un factor 
de barri, no s’ha fet perquè s’ha observat que determinades variables ja complien la 
funció d’aquesta ponderació. Un exemple seria l’Eixample, on l’alta presència 
d’activitats ja resulta (si parlem de resultat final) en uns valors tant alts que aplicar-hi 
una ponderació extra generaria valors extrems que distorsionarien l’estudi. 
 
Al Barri Vell i Mercadal, degut a la seva dinàmica, se’ls ha ponderat de la mateixa 
manera però per separat tal i com es mostra a l’apartat següent. 
 

3.7 ZONES TURÍSTIQUES  
 
Les zones turístiques representen la pressió, en aquest cas en forma d’embrutiment, 
que la presència de turisme genera sobre determinats espais de la ciutat. La zona 
turística definida a l’estudi compren els barris el Mercadal i el Barri Vell. 
 
La ponderació de les zones turístiques és la següent: 
 

Àmbit 4 
 
En blau es mostra la ponderació 

 
L’efecte del turisme es limita únicament a l’àmbit ocupat pels dos barris, i no es té en 
compte cap àrea d’efecte al seu voltant. 
 
Aquesta ponderació substitueix la ponderació de barri mostrada a l’apartat anterior 
(per això Barri Vell i Mercadal hi tenen un valor 0), però la seva funció, impacte, i 
manera de calcular-se és exactament la mateix. Degut a la dinàmica dels espais que 
compren, però, s’ha cregut més aclaridor anomenar i treballar aquesta ponderació de 
manera separada. 
 

3.8 EDIFICIS SINGULARS 
 
Els edificis singulars es consideren punts on pot haver-hi una alta acumulació i flux de 
persones, i per tant d’embrutiment. Es consideren edificis singulars aquells inclosos a 
la base de dades espacial que duu el mateix nom, i no s’han seleccionat en funció del 
barri on es troben. 
 
La ponderació i distància per a als edificis singulars és la següent: 
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0-50 3 
 
Distància en metres 
En blau es mostra la ponderació 

 
La distància es calcula a partir del perímetre dels edificis. 
 
Els edificis singulars es consideren un factor complementari de la ponderació per 
zones turístiques de l’apartat anterior. Mentre que la segona variable té un impacte en 
el global dels barris que engloba, la primera permet mostrar els espais on aquest 
impacte és major. 
 

3.9 JERARQUIA VIÀRIA 
 
Ponderació adjudicada en funció de la jerarquia de cada vial dins de la xarxa viària del 
municipi de Girona, tenint en compte, principalment, el trànsit que hi ha. Les jerarquies 
corresponen a: 
 
1  →  Nacionals i autonòmiques 

2  →  Accessos i vials principals de la ciutat 

3  →  Vials urbans principals 

4  →  Vials urbans 

5  →  Carreteres secundàries 

7  →  Vials urbans secundaris 

Només es tenen en comptes els carrers i vials inclosos en el servei de neteja viària. 
Cap vial de jerarquia 6 (Camins rurals i secundaris) queda inclòs dins aquest servei, 
per tant s’ha ignorat. 
 
La ponderació en funció de cadascuna de les jerarquia és la següent: 
 

1 5 

2 4 

3 2 

4 1 

5 2 

7 0 
 
En blau es mostra la ponderació 

 
Les ponderacions més altes es donen als vials on es considera que hi ha més flux de 
trànsit rodat, independentment del seu nivell jeràrquic dins la xarxa viària. 

4. CÀLCULS I PROCESSOS 
 
L’objectiu és agrupar totes aquestes variables segons la seva localització sobre el 
territori per a obtenir un INDEX d’embrutiment. Per a obtenir aquest INDEX es sumen 
inicialment totes les variables (excepte la jerarquia viària) tenint en compte la seva 
geolocalització. 
 
El procés consta, senzillament, de solapar les diferents capes d’informació i anar 
sumant els valors que coincideixen en cada punt de la ciutat. Això dóna com a resultat 
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el que podríem anomenar un mapa de taques (es pot consultar a l’Annex 3): un mapa 
on cada píxel (de 2x2 metres) mostra un color en funció del grau d’embrutiment 
resultat de la suma de les variables que hi incideixen, i permet situar, dins el municipi, 
les ubicacions on aquest INDEX és més o menys elevat. En el fons no es més que la 
superposició de totes les variables i el sumatori de les seves ponderacions per tal de 
mostrar la concentració dels factors d’embrutiment sobre el territori. 
 
Per tal de fer més comprensible i útil aquesta informació de cara a la neteja viària, es 
trasllada el grau d’embrutiment a cadascun dels carrers de la ciutat. Es calcula 
l’amplada de cada tram de carrer en funció del nombre de carrils que té i, mitjançant 
una superposició espacial, cadascun d’ells pren els valors de tots els píxels de la capa 
de taques que l’intersequen, i se’n fa una mitjana. 
 
És en aquest moment en què es suma la jerarquia viària. Cada tram de carrer ja té un 
INDEX adjudicat, i a aquest INDEX s’hi suma la ponderació de la jerarquia. Fer-ho 
anteriorment, en el càlcul inicial del primer INDEX, no era el sistema òptim, ja que al 
final el que ens interessa és que la informació quedi continguda a la capa de carrers, i 
no tenia sentit treure determinada informació d’aquesta per tornar-la a afegir més 
endavant. 
 
L’INDEX resultant a cada tram de carrer (fruit de sumar el primer INDEX més la 
jerarquia viària) es divideix pel valor màxim de l’INDEX d’entre tots els trams i es 
multiplica per 10 per tal de convertir-lo a una escala del 0 al 10, més entenedora i fàcil 
de fraccionar en rangs: 
 

(INDEX / max_INDEX) * 10 

 
Amb aquesta escala, i per tal de facilitar la visualització sobre plànol d’aquesta 
informació del grau d’embrutiment dels carrers en funció de la intensitat d’embrutiment 
s’estableixen quatre rangs: 
 

 0 a 2’5  →  Baix 

 2’5 a 5  →  Mitjà 

 5 a 7’5  →  Alt 

 7’5 a 10 →  Molt alt 

Aquest últim pas fa que la informació sigui molt més entenedora i comprensible, i 
permet extreure informació numèrica per a posteriors anàlisi, com per exemple els 
percentatges de carrers per cada categoria. A la vegada, però, fa que es perdi la 
concreció que es tindria en analitzar els valors de l’INDEX individualment. 
 
Inicialment el grau d’embrutiment amb major presència és el que s’adjudica al barri en 
general, però per a la decisió final també es té en compte, i fins i tot es prioritza, la 
valoració del personal tècnic en funció dels seus coneixements i experiència. Això 
s’especifica millor a l’apartat 6. 

5. RESULTATS 
 
El resultat final d’aquest anàlisi geoespacial és un plànol del municipi de Girona que 
mostra els carrers i vials per colors segons el seu rang d’embrutiment (molt alt, alt, 
mitjà, baix). A l’Annex 1 es mostren plànols d’alguns barris com a d’exemple. Els 
carrers i vials que tenen rang són només aquells inclosos en el servei de neteja viària. 
 
Els metres lineals per rang en cadascun dels barris es mostren a l’Annex 2. 
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Addicionalment, però, enmig del procés per arribar a aquest resultat final hi ha 
determinada informació que es considera d’interès. És el cas del que anomenàvem 
mapa de taques, que ens mostra la intensitat d’embrutiment de cada localització de la 
ciutat en funció de l’impacte de les diferents variables seleccionades (excepte la 
jerarquia viària). Aquest plànol es mostra a l’Annex 3. 
 
Aquesta capa d’informació permet una consulta visual molt més concreta i detallada de 
l’embrutiment de cada zona, però no permet extreure cap informació addicional 
(numèricament parlant) per tal d’avançar en l’estudi o en els càlculs per a la redacció 
del plec, motiu pel qual es decideix traslladar i numeritzar aquesta informació a la capa 
de carrers de la ciutat. 
 

5.1 ZONIFICACIÓ DELS BARRIS DE LA CIUTAT 
 
El plànols de cada barri amb el gradient d’embrutiment dels seus carrers és el resultat 
final de l’estudi (Annex 1). Ara bé, per tal de definir les freqüències de neteja bàsica 
per a cada barri és necessari crear una classificació en funció del grau d’embrutiment 
que hi ha present en cadascun d’ells. Per tal d’assolir això, inicialment s’atribueix a 
cada barri el nivell corresponent al grau d’embrutiment que té un percentatge de 
presència més alt (+50% o percentatge majoritari), seguint la següent relació: 
 

Grau d’embrutiment 
majoritari Zona 

Alt Zona B 

Mitjà Zona C 

Baix Zona D 

 
Als barris de Barri Vell i Mercadal se’ls ha adjudicat el nivell de Zona A. Si bé el grau 
d’embrutiment molt alt no és majoritari a cap dels barris de la ciutat, s’ha cregut 
convenient, degut a les seves característiques i la forta presencia de turisme, crear 
una categoria específica per a aquests dos en concret. 
 
El llistat i la zonificació definitiva de cadascun dels barris es pot consultar a l’Annex 4. 
 
Com es pot observar al plànol, la zona adjudicada a alguns dels barris no coincideixen 
amb el grau d’embrutiment majoritari que es mostra a la taula de metres lineals de 
l’apartat anterior. Això és degut a que, com es comenta a l’inici d’aquest document, 
aquest estudi és considerat un càlcul inicial que s’ha tingut en compte de cara a la 
zonificació i adjudicació de graus d’embrutiment a cadascun dels barris de la ciutat, 
però no ha estat l’únic recurs utilitzat a l’hora de definir el grau d’embrutiment a cada 
barri. 
 
En base a aquest estudi preliminar, la consulta d’altres estudis i amb l’experiència i 
coneixements del personal tècnic s’ha establert la zonificació definitiva. 
 
Dos clars exemples serien els barris de Domeny-Taialà i Pla de Palau-Sant Pau. 
Segons l’estudi previ dels graus d’embrutiment tindrien adjudicat una zonificació de 
nivell D i C respectivament, però fruit de les valoracions del personal tècnic i la 
presència de determinats estudis de creixement poblacional futur en aquests espais 
s’han decidit augmentar fins a zones C i B respectivament. 
 
Aquesta zonificació de cadascun dels barris es vincula directament a les taules de 
freqüències de neteja que es mostren a l’Annex 5. 
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1. GRAUS D’EMBRUTIMENT DELS CARRERS 
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2. METRES LINEALS SEGONS GRAU D’EMBRUTIMENT 
 
 
 
 
 

ID Barri Molt alt Alt Mitjà Baix Industrial TOTALS 

1 Sant Narcís 544 9965 7004 21 697 18231 

2 Can Gibert del Pla 547 5235 2333 15 704 8834 

3 Sant Daniel 0 24 288 2909 0 3222 

4 Domeny-Taialà 0 251 5720 7814 5825 19610 

5 Carme-Vista Alegre 0 1470 2379 803 0 4652 

6 Torre Gironella 0 0 579 1438 0 2017 

7 Pedreres 0 18 1296 3143 0 4457 

8 Font de la Pólvora 100 890 435 0 0 1425 

9 Pla de Palau - Sant Pau 261 7685 9751 153 0 17851 

10 Devesa-Güell 699 5352 4024 308 0 10383 

11 Pedret 0 119 3012 909 0 4040 

12 Pont Major 0 1281 5278 2723 0 9283 

13 Montjuïc 0 0 1390 14589 0 15980 

14 Mas Ramada 0 0 928 1661 653 3243 

15 Grup Sant Daniel 0 0 383 884 32 1299 

16 Pujada la Torrassa 0 0 312 414 0 726 

17 Barri Vell 3415 5734 1342 163 0 10654 

18 Sant Ponç 0 489 1559 1939 0 3987 

19 Montilivi - La Creueta 61 3325 6495 11057 1012 21950 

20 Vila-roja 0 257 1967 99 19 2342 

21 Palau sacosta - Avellaneda - Mas Xirgu 0 245 5437 37616 12154 55452 

22 Campdorà - Gavarres 0 0 0 7926 0 7926 

23 Fontajau 0 0 6463 5801 0 12263 

24 Santa Eugènia 160 6434 2071 812 0 9477 

25 Germans Sàbat 0 131 733 1162 0 2027 

26 Mas Catofa 0 0 634 799 0 1433 

27 Torre de Taialà 0 0 1394 1705 0 3099 

28 Eixample 166 7291 3857 141 0 11455 

29 Figuerola-Bonastruc 14 2485 294 0 0 2792 

30 Mercadal 1290 4202 244 0 0 5737 
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3. MAPA DE TAQUES 
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4. ZONIFICACIÓ DELS BARRIS DE LA CIUTAT 
 
 
 
 
 

ID mapa Barri Zonificació 

1 Sant Narcís Zona B 

2 Can Gibert del Pla Zona B 

3 Sant Daniel Zona D 

4 Domeny-Taialà Zona C 

5 Carme-Vista Alegre Zona C 

6 Torre Gironella Zona D 

7 Pedreres Zona D 

8 Font de la Pólvora Zona B 

9 Pla de Palau - Sant Pau Zona B 

10 Devesa-Güell Zona B 

11 Pedret Zona C 

12 Pont Major Zona C 

13 Montjuïc Zona D 

14 Mas Ramada Zona D 

15 Grup Sant Daniel Zona D 

16 Pujada la Torrassa Zona D 

17 Barri Vell Zona A 

18 Sant Ponç Zona C 

19 Montilivi - La Creueta Zona C 

20 Vila-roja Zona C 

21 Palau sacosta - Avellaneda - Mas Xirgu Zona D 

22 Campdorà - Gavarres Zona D 

23 Fontajau Zona C 

24 Santa Eugènia Zona B 

25 Germans Sàbat Zona D 

26 Mas Catofa Zona D 

27 Torre de Taialà Zona D 

28 Eixample Zona B 

29 Figuerola-Bonastruc Zona B 

30 Mercadal Zona A 
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Zones A 
 

- Barri Vell 

- Mercadal 

 

Zones B 
 

- Sant Narcís 

- Can Gibert del Pla 

- Font de la Pòlvora 

- Pla de Palau-Sant Pau 

- Devesa-Güell 

- Santa Eugènia 

- Eixample 

- Figuerola-Bonastruc 

 
Zones C 
 

- Domeny-Taialà 

- Carme-Vista Alegre 

- Pedret 

- Pont Major 

- Sant Ponç 

- Montilivi-La Creueta 

- Vila-roja 

- Fontajau 

 
Zones D 
 

- Sant Daniel 

- Torre Gironella 

- Pedreres 

- Montjuïc 

- Mas Ramada 

- Grup Sant Daniel 

- Pujada La Torrassa 

- Palau Sacosta-Avellaneda-Mas Xirgu 

- Campdorà-Gavarres 

- Germans Sàbat 

- Mas Catofa 

- Torre de Taialà 
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5. TAULA DE FREQÜÈNCIES DE NETEJA BÀSICA I COMPLEMENTÀRIA 
 
 

(8 mesos/any) (4 mesos/any) (petites dimensions) (vials principals) (8 mesos/any) (4 mesos/any)

1 Zones A 5 dies/set 6 dies/set 0 0
1 dia/set

(espais definits)
7 dies/set 2 dies/set 1 dies/set

2 Zones B 3 dies/set 4 dies/set 0 quinzenal 1 dia/set 3 dies/set 2 dies/set 1 dies/set

3 Zones C 2 dies/set 3 dies/set 0 quinzenal 1 dia/set 0 2 dies/set 1 dies/set

4 Zones D
2 dies/set

(EMV)

3 dies/set

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

5 Polígons Industrials 0 quinzenal 0 0

Escombrada mecànica calçades (EC)
INTENSITAT ÚS SECTORSNº

Escombrada manual (EM)

1 dia/set

(EMV)

Escombrada mixta 

(EX)

Escombrada manual 

repàs (EMR)

(espais definits)

Servei específic de paperes (SP)

1 dia/set

(EMV)  
 
 
 

(8 mesos/any) (4 mesos/any) (8 mesos/any) (4 mesos/any)

1 Zones A 0 0 1 dia/set 0 mensual

2 Zones B 0 0 1 dia/set 0 mensual

3 Zones C 0 0 1 dia/set 0 mensual

4 Zones D 0 0 quinzenal 0 mensual

5 Polígons Industrials mensual 0 0 0 0

Nº INTENSITAT ÚS SECTORS
Neteja mecànica amb aigua a calçades (AC) Neteja amb aigua a pressió mixta (AX) Fregat mecànic (FM)

(espais definits)
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FREQÜÈNCIA

80 serveis anuals a 

tota la ciutat

semestralment

anualment

segons necessitats

trimestralment

Segons dies i hores 

de mercat

Segons dies i horaris 

de celebració

Divendres, dissabte i 

diumenge matí

Mateixa freqüència 

escombrada manual 

(EM)

2 dies/set (+1 dia/set 

d'aigua a l'estiu)

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) 

Neteja de jardins, places i parcs

Neteja dels mercats municipals

Neteja especial de la muralla

NETEJA COMPLEMENTÀRIA

Neteja estacional per la retirada de fulles o 

altres restes arbòries

Neteja d'aparcaments públics en superfície

Neteja intensiva de calçada i aparcaments 

adjacents

Neteja de taques al paviment i eliminació de 

males olors

Retirada d'herbes a les voreres i zones 

pavimentades

Neteja d'espais d'oci nocturn

 


