Escombrada manual i escombrada manual amb vehicle auxiliar (EM)
És la base de la neteja viària de la ciutat i consisteix en la recollida manual dels residus i brutícia
presents en la via pública i els espais públics del municipi.
Els peons d’escombrada manual realitzaran les següents operacions de neteja:
 Neteja manual de qualsevol residu o brutícia dipositat a l’espai o via pública, sempre que
pugui ser transportat i/o dipositat pels equips de neteja.
 Neteja dels entorns de contenidors, sempre que es tracti de residus individuals i brutícia, no
comprèn la recollida de bosses d’escombraries fruit dels desbordaments o abocaments
incontrolats massius de les àrees de contenidors. Sempre que sigui possible, s’introduiran
els residus a l’interior dels elements de contenització.
 Neteja dels espais entre cotxes aparcats.
 Neteja dels racons dels vials on s’acumulen els residus que desplaça la circulació rodada.
 Neteja de l’àmbit ocupat per les parades d’autobús (plataformes o voreres).
 Retirada de les restes vegetals com flors, fruits, branques, branquillons i herbes diverses,
sempre que es trobin dins els espais especificats en aquest plec i no siguin fruit de tasques
de jardineria.
 Retirada de les fulles d’arbres acumulades als carrers i qualsevol zona pavimentada i/o de
sauló, així com les fulles acumulades a les zones enjardinades o verdes adjacents a les
voreres o zones peatonals i fins a una distancia de 0,5 m.
 Neteja d’escocells oberts i del perímetre exterior dels parterres arbustius. S’inclou la neteja
superficial dels escocells amb reixa o coberts de qualsevol material drenant. Aquest servei
de neteja viària no inclou l’arrencada de males herbes dels escocells ni dels parterres.
 Arrencada de les herbes de creixement espontani i arrelades en voreres, vials o zones
pavimentades, a excepció dels escocells, de les zones verdes i de sauló.
 Recollida dels residus presents en la totalitat de les places, parcs i jardins, inclosos els
espais destinats a jocs infantils, parcs de salut, parcs de cal·listènia, pistes esportives
obertes, independentment del tipus de paviment o superfície.
 Recollida de les fulles
 Recollida dels excrements dels animals i persones de qualsevol mida i tipus.
 Recollida de petits animals salvatges urbans morts (coloms, gavians, rosegadors, estornells,
etc).
 Recollida de xeringues i residus perillosos (tòxics, inflamables, explosius, etc), els quals
s’hauran de recollir amb els mitjans adequats.
 Buidatge i neteja de papereres, de cendrers (en el cas que n’hi hagi) i del seu entorn.
Col·locació de bosses a les papereres per a minimitzar l’efecte dels residus sobre el
paviment i, si s’escau, fent servir els sistemes anti-voladures de les bosses.
En zones on el grau d’embrutiment sigui baix i les distancies a recórrer siguin elevades es podrà
utilitzar un vehicle auxiliar elèctric per als desplaçaments i transport de residus.
En cas que el servei d’escombrada manual utilitzi maquinària lleugera d’aspiració durant les
èpoques de caiguda de fulla, no haurà de realitzar la recollida de grans acumulacions de fulles
amb aquests equips.
L’equip d’escombrada manual ha de donar suport a la resta del serveis, comunicant les
incidències que no pugui resoldre per ell mateix, mitjançant els canals que s’estableixin.
El buidat de les papereres queda inclòs en les tasques de l’escombrada manual tal i com es
descriu a l’apartat 0 Buidat de papereres.
Composició de l’equip:
Format per un equip individual constituït per un peó i les següents eines: escombra, cabàs,
bosses per les papereres, càvec de mànec curt, carretó, pinces, així com la resta d’utillatge
necessari per efectuar la seva tasca correctament. En cas d’haver de realitzar desplaçaments
llargs es podrà utilitzar en vehicle auxiliar elèctric de petites dimensions.

Horari:
L’horari serà preferentment en torn de matí. Es pot preveure un repàs manual d’escombrada de
manteniment segons necessitats del sector. Els serveis d’escombrada manual i de repàs en cap
cas es realitzaran en el mateix torn de treball.
Freqüències neteja:
Consultar taula de freqüències de neteja.
Durant els quatre mesos que no hi hagi el servei de neteja amb aigua a pressió mixta (AX)
l’escombrada manual veurà augmentada la seva freqüència en 1 dia/setmana en comparació
amb els altres vuit mesos.

Escombrada mecànica de calçades (EC)
És la neteja i la recollida de residus mitjançant aspiració de la totalitat de les calçades del municipi
independentment de les seves dimensions i tipologia.
Composició de l’equip:
Format per un conductor i una escombradora mecànica d’aspiració.
Horari:
L’horari serà preferentment en torn de mati, sempre i quan no interfereixi al trànsit rodat i de
vianants.
Freqüències neteja:
Consultar taula de freqüències de neteja.
Àmbit:
Aquets servei es prestarà únicament a les vies definides com a vials principals.
L’Ajuntament de Girona es reserva el dret d’augmentar o reduir el llistat de vials on es presta
aquest servei.

Escombrada mixta (EX)
És la neteja simultània de totes les parts de la via pública mitjançant la coordinació d’escombrada
manual i escombrada mecànica, de manera que els operaris/àries que van a peu, mitjançant
escombres i/o bufadors elèctrics, posen a l’abast de l’escombradora els residus presents a les
zones on aquesta no pugui accedir (residus de la vorera i les zones d’aparcaments).
Juntament amb el servei d’escombrada mixta es prestarà un servei de buidat de papereres i
substitució de bosses tal i com s’especifica. Sempre que sigui possible, el servei d’escombrada
mixta es realitzarà els dies en que no hi hagi programada escombrada manual o manual amb
vehicle auxiliar.
Composició de l’equip:
Formada per un equip de dos peons d’escombrada manual equipats amb escombres i/o bufadors
elèctrics i un conductor/a amb una escombradora mecànica d’aspiració.
Horari:
L’horari serà preferentment en torn de matí. Es pot preveure un repàs d’escombrada mixta de
manteniment segons necessitats del servei.
Freqüències neteja:
Consultar taula de freqüències de neteja.
Àmbit:
Al Barri Vell (Zona A) aquest serveis es prestarà únicament als espais definits per on pugui
circular el vehicle.
Al barri de Campdorà-Gavarres (Zona D), degut a les seves característiques urbanístiques, no
es prestarà aquest servei.
Altres especificacions del servei:
En episodis d’elevada contaminació atmosfèrica es podrà substituir el servei d’escombrada mixta
per un servei de neteja amb aigua a pressió mixta (AX), a petició dels serveis tècnics municipals
i en coordinació amb el gestor del servei.

Escombrada manual de repàs (EMR)

Consisteix en la neteja de zones de la ciutat que en torns de treball anteriors ja han rebut
un servei de neteja bàsica. La neteja de repàs s’efectuarà en aquells carrers, places i
espais públics on el grau d’embrutiment sigui major. L’objectiu del servei és el de
mantenir un grau de netedat adequat al llarg de tot el dia a causa d’una major afluència
de ciutadans, per tractar-se d’una zona comercial, zona d’interès cultural, etc.
Composició de l’equip
Format per un equip individual constituït per un peó i les següents eines: escombra,
cabàs, bosses per les papereres, pinces, carretó, així com la resta d’utillatge necessari
per efectuar la seva tasca correctament. El servei de repàs de tardes podrà disposar de
vehicles elèctrics d’aspiració, de petites dimensions i aptes per a voreres, que
permetrien la mecanització de part de les tasques. En cas d’haver de recórrer llargues
distancies es podrà utilitzar un vehicle auxiliar elèctric per a facilitar el desplaçament de
l’operari/ària per diferents punts de la ciutat.
Horari
Preferentment en torn de tarda. Els serveis de repàs i d’escombrada manual seran
complementaris, en cap cas es realitzaran en el mateix torn de treball.
Freqüències neteja
Consultar l’apartat 2.4 de l’Annex on s’estableix la freqüència mínima de les neteges i
s’aporta model de fitxa per a la proposta del gestor del servei. Per a la prestació de
l’escombrada manual de repàs es prioritzaran els dies en què no hi hagi escombrada
manual (EM) al matí.
En el cas de les Zones B, un dels tres dies establerts ha de ser en diumenge en torn de
matí.
A més a més, de forma puntual però programada, es realitzarà un servei de repàs al
sector 28 (Eixample) els dies en què els establiments comercials puguin romandre
oberts, d’acord al calendari d’obertura a Catalunya dels establiments comercials en
diumenges i dies festius. A títol informatiu, per els anys 2020 i 2021 s’ha establert un
total de 8 dies festius.
Si així ho creuen convenient, els serveis tècnics de l’Ajuntament podran establir un
augment de la freqüència de les neteges de repàs en determinades zones de la ciutat.
Àmbit
Aquells sector qualificats com a Zones A i Zones B.

Buidat de papereres
Les papereres són, per definició, un lloc d’especial sensibilitat pel que fa a la neteja. En
conseqüència, el gestor del servei haurà de prestar una especial atenció a aquest aspecte de la
neteja viària.
El servei de buidat de papereres contempla:






Buidat de les papereres amb independències de l’espai on es trobi (gespa, sauló, dur,
etc) per garantir que aquestes mai es vegin desbordades. El buidat del contingut de la
paperera es realitzarà sempre directament dins el cabàs; en cap cas l’operari extraurà
els residus manualment ni els dipositarà a terra per a la seva posterior recollida, accions
que comportarien un risc per a la seva persona i els vianants en funció del residu present.
Col·locació de bosses adequades per a la deposició de residus, utilitzant mètodes de
fixació en cas d’episodi de vent. La substitució de bosses anirà a càrrec del gestor del
servei, i es realitzarà només quan l’estat de la mateixa ho requereixi. En cas que la bossa
no tingui cap forat o residu molest simplement es buidarà el seu contingut, deixant la
bossa per a la seva reutilització.
Neteja periòdica de les ubicacions de les papereres parant especial esment als entorns
i l’espai de sota de les papereres. Es programarà de tal manera que l’entorn presenti
sempre un òptim estat de neteja i els residus dipositats no representin un perill per a la
salut dels vianants.

El servei de buidat de papereres i substitució de bosses està inclòs en el servei d’escombrada
manual, d’escombrada manual amb vehicle auxiliar i escombrada de repàs. Els dies en què no
es presti els serveis d’escombrada manual, però hi hagi prevista l’escombrada mixta (EX) o la
neteja amb aigua a pressió mixta (AX), el servei de buidat de papereres es realitzarà com un
servei específic de papereres (SP) tal i com s’explica en aquest mateix apartat, ja sigui de forma
prèvia, posterior o simultània al pas dels altres serveis.
Caldrà realitzar el buidat de papereres ja sigui en carrers, jardins, places, parcs o aparcaments
de qualsevol tipologia. El servei inclou totes les papereres existents actualment així com les que
s’instal·lin en un futur. Aquelles papereres que es trobin en zones fora de l’àmbit de la neteja
viària queden excloses del servei.
El gestor del servei podrà proposar modificar la distribució de les papereres sempre que quedi
degudament justificat, i l’Ajuntament comunicarà al gestor les noves papereres posades al
municipi.
Els serveis tècnics de l’Ajuntament es reserven el dret de sol·licitar buidatges d’emergència en
cas que determinades papereres es vegin desbordades i no sigui suficient amb el servei de neteja
programat. Aquestes anomalies han de solucionar-se en un termini màxim de 24h.
Aquest servei no contempla la neteja ni reparació o substitució de les papereres en mal estat,
però és responsabilitat dels operaris informar als serveis tècnics de l’Ajuntament de qualsevol
desperfecte que detectin per tal de poder procedir a la seva solució amb la major brevetat
possible.
Quan el servei de buidat de papereres s’efectuï amb un vehicle elèctric auxiliar, els residus
procedents del buidatge es dipositaran a la caixa del vehicle; quan el servei es presti amb
l’escombrada manual els residus procedents del buidatge es dipositaran en els contenidors
situats a la via pública. En cas que en un barri no es disposi de contenidors oberts a la via pública,
caldrà dotar el barri de punts de transferència de residus tal i com s’especifica a l’apartat 1.3.6.
És a dir, d’espais necessaris perquè els operaris/àries d’escombrada manual puguin
emmagatzemar de forma temporal els residus procedents de les papereres.

Servei específic de papereres (SP):
Composició de l’equip
Format per un peó d’escombrada manual amb totes les eines necessàries per desenvolupar les
tasques que li siguin atribuïdes. En cas de ser necessari podrà disposar d’un vehicle auxiliar
elèctric de petites dimensions. L’equip haurà de comptar amb el material necessari per a la
substitució i subjecció de les bosses de les papereres.
Horari:
En funció del servei al que acompanyi o complementi.
Freqüències neteja:
El servei específic de papereres es prestarà com a servei complementari de l’escombrada mixta
(EX) i la neteja amb aigua a pressió mixta (AX).
Quan sigui complementari del servei d’escombrada mixta, el servei específic de papereres es
podrà prestar anterior, posterior o simultàniament a aquest. En canvi, quan sigui complementari
del servei de neteja amb aigua a pressió mixta i aquest es presti en torn de nit, es podrà prestar
al matí següent al pas d’aquest, i addicionalment al buidatge de papereres també haurà de recollir
els residus acumulats pel servei de neteja d’aigua.

Neteja mecànica amb aigua a calçades (AC)
L’objectiu d’aquest servei serà la neteja de les calçades dels polígons industrials i altres espais
del municipi. Els residus seran conduits mitjançant la corrent d’aigua i acumulats als laterals per
a la seva recollida en serveis posteriors. Les aigües procedents de la neteja seran eliminades
pels embornals de la xarxa de clavegueram del municipi.
Composició de l’equip:
Format per un conductor/a amb vehicle de tipus baldejadora d’alta pressió o cisterna sobre camió
dotats d’equips de pressió. Els vehicles seran de dimensions adequades per a cadascun dels
barris de la ciutat.
Horari:
L’horari serà preferentment en torn de nit, podent-se realitzar en torn de matins sempre i quan
no interfereixi al trànsit rodat i de vianants.
Freqüències neteja:
Consultar taula de freqüències de neteja.
Aquest servei es realitzarà vuit mesos l’any durant l’època que no glaça. Els quatre mesos
restants, considerats l’època de glaçades, es concretaran d’acord amb els servei tècnics
municipals.
Àmbit:
Als polígons industrials.

Neteja amb aigua a pressió mixta (AX)
Aquest tractament preveu un servei mixt per a la neteja i humidificació mitjançant aigua de les
calçades, voreres i places pavimentades del municipi.
Consisteix en la retirada dels residus de les calçades i voreres de la ciutat i la neteja profunda
mitjançant aigua a pressió. Els residus sòlids seran recollits manualment o mitjançant aspiració i
les aigües procedents de la neteja seran eliminades pels embornals de la xarxa de clavegueram
del municipi.
Aquest servei no pot coincidir en una mateixa jornada amb el servei d’escombrada mixta.
Composició de l’equip:
Format per un peó i un conductor/a amb vehicle de tipus baldejadora d’alta pressió o cisterna
sobre camió amb equip de pressió.
Horari:
L’horari serà preferentment en torn de nit, que és quan les interferències als vianants i als
comerços són menors.
Freqüències neteja:
Consultar taula de freqüències de neteja.
Aquest servei es realitzarà vuit mesos l’any durant l’època que no glaça. Els quatre mesos
restants, considerats l’època de glaçades, es concretaran d’acord amb els servei tècnics
municipals.
Àmbit:
Al barri de Campdorà (Zona D), degut a les seves característiques urbanístiques, no es prestarà
aquest servei, substituint-se per un servei de neteja mecànica amb aigua a calçades quinzenal.

Fregat mecànic (FM)
És aquell tractament que es realitzarà en espais prèviament definits com àrees interiors de les
places, passeigs i zones peatonals molt transitades i on desenvolupen activitats que poden tacar
el paviment. L’aplicació d’aquest suposa un increment de l’efectivitat en la neteja respecte altres
tipus de tractaments.
Composició de l’equip:
Format per un conductor/a i una fregadora mecànica.
Horari:
L’horari serà preferentment en torn de matí.
Freqüències neteja:
Consultar taula de freqüències de neteja.
Àmbit:
Qualsevol espai amb un paviment apte per el fregat mecànic i una amplada suficient per el pas
del vehicle.

