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[INCLOU MATERIAL AUDIOVISUAL] Balanç del 

funcionament dels serveis urbans essencials durant 

l’estat d’alarma 
 

» El servei de neteja i recollida de residus està garantit arreu de la ciutat i continua 

el reforç de neteja dels entorns d’hospitals, mercats i supermercats i farmàcies 

 

» Es posposa la temporada mitjana de les platges de Barcelona, que estava prevista 

pel 4 d’abril. Els serveis de les platges continuen suspesos mentre duri la situació 

d’emergència sanitària atenent que resta prohibit accedir a les platges 

 

» Es mantenen els serveis essencials de manteniment i control del clavegueram, 

l’enllumenat i Parcs i Jardins amb sistemes de torns que permeten assegurar el 

servei mentre durin les mesures de contenció de la COVID-19 per preservar la 

salut de les treballadores i els treballadors 

 

» La reducció dels nivells de NO2 se situa al voltant del 60% comparant les dades 

amb dies laborables tipus de l’any 2020 

 

» La nota inclou imatges dels serveis de neteja, declaració d’Eloi Badia, regidor 

d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica, i de Montse Ribas, encarregada del 

servei de recollida de residus de l’Ajuntament de Barcelona 

 

 

Els serveis de neteja i recollida de residus a la ciutat de Barcelona estan garantits arreu i han 

funcionat correctament durant els primers dies des que es va decretar l’estat d’alarma. El servei 

de neteja funciona amb un terç dels serveis habituals i del 50% a aquelles zones que tenen 

recollida de residus sense contenidors i al barri del Raval.  

 

Pel que fa al servei de neteja s’ha adaptat segons les necessitats concretes que suposa el 

confinament a casa de la població. Es continua prioritzant la neteja a l’entorn de: 

 

 Centres sanitaris i hospitals. 

 Farmàcies, mercats i supermercats. 

 Àrees de gossos. En aquest sentit, es demana a la ciutadania que cal recollir del terra 

els excrements de gos per col·laborar en el manteniment de l’espai públic, després que 

l’última setmana s’ha detectat un augment d’excrements al carrer. 

 

Pel que fa al servei de recollida d’escombraries, la generació de residus domiciliaris s’ha 

mantingut a la ciutat, mentre que els residus comercials s’han reduït un 80%. Per al bon 
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funcionament del servei i per garantir la seguretat del personal de neteja es demana a la 

ciutadania: 

 

 No baixar al carrer residus voluminosos. El servei de recollida de mobles i trastos vells 

està suspès a tota la ciutat. Durant la primera setmana de l’estat d’alarma es va reduir 

un 75% els residus de voluminosos, però com que no hi ha el servei de recollida actiu 

es demana no baixar aquest tipus de residus al carrer mentre duri la situació actual. 

 

 No llençar bosses d’escombraries a les papereres, els residus domiciliaris s’han de 

llençar al contenidor. El servei de buidat de papereres continua actiu però cal evitar 

llençar-hi bosses d’escombraries per al bon funcionament del servei. 

 

 Les bosses d’escombraries s’han de dipositar a dins dels contenidors. Cal no deixar les 

bosses als voltants del contenidors per al correcte funcionament del servei de recollida i 

per facilitar la feina dels treballadors i treballadores. 

 

 Els punts verds, tant els de barri, com els mòbils i els de zona continuen tancats. No es 

poden deixar residus a la porta i als voltants dels punts verds. 

 

 Augmentar la recollida selectiva per intentar reduir al màxim la fracció rebuig i evitar al 

màxim l’ús de plàstics d’un sol ús. 

 

 Es recomana també que es redueixi al màxim la generació de residus amb estratègies 

com la compra responsable, la planificació acurada dels àpats per no haver de llençar 

menjar i fent la màxima reutilització per allargar la vida útil dels productes i materials 

diversos. 

 

 En els barris amb recollida sense contenidors és molt important que es compleixin els 

horaris per treure les escombraries, de 20 a 22 hores. A la zona de Sarrià vell, amb 

recollida porta a porta, cal seguir estrictament el calendari del servei. 
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Els equips de neteja i recollida de residus han modificat les dinàmiques dels equips per 

adaptar-les a les circumstàncies, amb un sistema de torns que permet assegurar el servei i 

sobretot per protegir les treballadors i els treballadors amb l’aplicació de les mesures 

preventives dictades per les autoritats sanitàries. Els serveis estan garantits amb 625 persones 

treballant de dilluns a dissabte en diferents torns per mantenir neta la ciutat. 

 

 

Es posposa la temporada mitjana de platges 

 

Atesa la situació d’emergència sanitària l’Ajuntament de Barcelona ha decidit posposar l’inici de 

la temporada mitjana de bany que estava previst engegar el proper dissabte 4 d’abril amb la 

posada en marxa dels diferents serveis municipals. Cal recordar que l’accés a les platges està 

prohibit mentre durin les mesures especials de confinament de la població.  

 

Amb l’ajornament de la temporada mitjana de bany queden suspesos els serveis de salvament i 

socorrisme, el servei de neteja de la sorra i el de recollida de residus flotants a la superfície de 

l’aigua del litoral. També ha quedat suspesa l’execució de les reparacions i actuacions dels 

desperfectes que va deixar el temporal Glòria a les platges de la ciutat, i que van afectar, entre 

d’altres, als locals del front marítim, la senyalització de platges, la megafonia i els panells 

informatius de les platges. També s’han ajornat les actuacions d'estabilització i perfilat a les 

platges. Aquestes actuacions es reprendran quan la situació es normalitzi. 

 

Per tant, i fins a la normalització dels serveis, queden tancades les guinguetes de les platges. 

Tampoc no es reobrirà el Centre de la Platja, l’equipament ambiental que tenia previst iniciar 

l’activitat l’1 d’abril.  

 

 

Enllumenat, clavegueram, fonts públiques i parcs i jardins 

 

Tant el servei d’enllumenat com el de clavegueram a la ciutat estan funcionant sense cap 

incidència destacable i amb un sistema de torns amb el mínim de treballadors i treballadores 

necessàries que actuen amb totes les mesures de prevenció. La major part dels equips estan 

en situació de teletreball i preparats per operar si fos necessari. 
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Pel que fa als treballadors i treballadores de Parcs i Jardins continuen realitzant els serveis 

essencials de manteniment com són la retirada de branques, les actuacions bàsiques del verd i 

el manteniment de la senyalització de prohibició d’accedir als parcs de la ciutat. En aquest 

sentit cal recordar que tots els parcs i jardins de la ciutat estan tancats al públic. 
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Pel que fa a les fonts d’ús públic a la ciutat de Barcelona i seguint les recomanacions de 

l’Agència de Salut Pública de Barcelona, l’abastament d’aigua de consum humà és un servei 

bàsic i essencial, és segur i està garantit, però cal tenir en compte que les fonts públiques són 

instal·lacions on existeix un major contacte perquè moltes persones en poden fer ús. L’aigua de 

les fonts és segura però cal seguir les següents recomanacions: 

 

 No fer servir les fonts públiques ni per beure directament ni per omplir ampolles. 

 

 En cas que sigui estrictament necessari l’ús, cal: 

o Netejar-se les mans abans i després de tocar l’aixeta. 

o Evitar que la boca toqui l’aixeta de la font. 

o En cas d’omplir ampolles, no han de tocar l’aixeta de la font. 

 

 

Cau la contaminació a Barcelona 

 

La publicació del Reial Decret d’Estat d’Alarma el 14 de març ha suposat la limitació 

dels desplaçaments diaris a tota la ciutat i per tant se n’ha derivat una reducció de les 

emissions derivades del trànsit. 

 

El descens dels nivells de NO2 a la ciutat s’ha situat al voltant del 60% comparat amb 

dies tipus laborables de l’any 2020 
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El descens dels nivells de NO2 és molt significatiu a totes les estacions de la ciutat i 

s’ha situat entre el -43% i el 69%. 

 

L’Ajuntament de Barcelona continua recordant a tota la ciutadania l’obligació de no 

moure’s de casa si no és per raons d’estricta necessitat i en compliment dels supòsits 

establerts. 

 

 

Consum d’aigua a la ciutat 

 

El consum d’aigua s’ha mantingut estable de forma general a la ciutat des de l’entrada 

en vigor de l’estat d’alarma. Si que hi ha algunes variables segons els sectors: 

 

 El sector comercial registra un descens d’entre el 36% i el 45%. 

 Al sector industrial el descens és de l’11%. 

 Pel que fa al consum domèstic augmenta un 8%. 

 I pel que fa als serveis municipals el descens de consum se situa al 24%. 


