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ASSUMPTE: MODIFICACIÓ DEL DECRET D' ALCALDIA, de 14 de maig de 2013,

PER L' ESTABLIMENT DE LA MODALITAT DE RECOLLIDA ESPECÍFICA PORTA A

PORTA A LA ZONA DE SANT ANDREU DE PALOMAR

Les ciutats són les responsables de prop del 70% de les emissions de gasos d' efecte

hivernacle a escala mundial, derivades del consum d' energia associat a la seva

activitat.

És urgent que la reducció d' aquestes emissions s' abordi des de tots els sectors, també

des del sector dels residus. Per aquest motiu el PLA PEL CLIMA 2018- 2030 de

Barcelona hi dedica una línia específica: Economia Climática, Residu Zero.

La gestió el tractament de residus representen aproximadament el 10% de les

emissions de gasos d' efecte hivernacle comptabilitzades a la ciutat, incideixen també

en les emissions produides per l' extracció la fabricació de nous productes, són una

de les causes principals de lesgotament de recursos i les primeres materies, d ela

contaminació de mars oceans poden tenir un paper clau en l' economia en la

definició del model productiu.

En aquest sentit, una de les accions que inclou el Pla pel Clima és el desplegament de

sistemes individualitzats de recollida de residus domestics comercials al 100% de la

ciutat amb l' objectiu d' arribar al 65% de recollida selectiva reduir la necessitat

d' incineració. Aquest objectiu permetria complir amb el marc legal europeu, estatal i

catala en materia de gestió de residus dictat per l' any 2030. A nivell de ciutat

Barcelona es troba actualment en el 39% de recollida selectiva.

El sistema de recollida de residus actual no permet l' aportació individualitzada ni la

identificació del generador. L' anonimat fomenta les males praxis no permet fer un

seguiment acurat de la participació per millorar- la. Per aquest motiu, s' aposta per

iniciar projectes de recollida individualitzada amb identificació, com el porta a porta.

El projecte de recollida porta a porta de Sant Andreu de Palomar s' emmarca dins el

desplegament de tres projectes a nivell de ciutat -Sant Andreu de Palomar, Horta i

Sant Antoni-, que es preveuen implementar entre els anys 2021 2022 que donen

continuitat al projecte del Casc Antic de Sarria, iniciat Fany 2018.

Amb la recollida porta a porta de Sant Andreu de Palomar es pretén:

Assolir resultats de recollida selectiva de més del 60%

Millorar la qualitat dels carrers per la retirada dels contenidors

Fomentar la corresponsabllització evitar l' anonimat en els lliurament dels

residus, amb l' objectiu d' implantar una fiscalitat personalitzada

Reduir el cost associat al tractament de la fracció resta augmentar els

ingressos pel retorns dels reciclables
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AMBIT

L' ambit s' ha definit fent coincidir la frontera d' aquest nou sistema de recollida amb

grans vies, que fan de límit natural: avinguda Meridiana, carrer del Segre carrer

Rovira Virgili, per evitar la fuita de residus cap a zones limítrofs amb recollida amb

contenidor a la via pública. La frontera nord és la més debil, peró també és la que té

una menor longitud, s' ha establert en aquest punt per evitar incloure- hi la zona

contigua, que és de molt alta densitat.

11. 602 habitatges

27. 845 habitants

1. 154 activitats economiques

MODEL DE RECOLLIDA

El nou model de recollida de residus Sant Andreu de Palomar consisteix en recollir

porta a porta la Fracció Organica dels Residus Municipals (FORM), els reciclables, el

paper el cartró, la resta, mentre que el vidre es mantindra en contenidor a la via

pública amb els sistema de carrega lateral amb boca reduida.

02 de 00



Ajuntament
de Barcelona

Medi Ambient Serveis Urbans Ecologia Urbana

Direcció de Serveis de Neteja Gestió de Residus

Torrent de l' Olla, 218- 220
08012 Barcelona

http:// ajuntament. barcelona. cat/ ecologiaurbana/

L' aportació doméstica porta a porta es realitzara de la segúent manera:

Resta: bossa gris semitransparent de 30 litres amb tag RFID que identifica

lhabitatge

Reciclables: bossa groga semitransparent de 60 litres -els primers 6 mesos

amb tag RFID que identifica "'habitatge.

FORM: cubell de 20 litres marró amb amb tag RFID que identifica "'habitatge

bústia comunitaria a via pública amb sistema electrónic de control d' accés

obertura mitjangant clauer RFID

Paper cartró: a granel dins una caixa o una bossa de paper bujol comunitari

de 120/ 240/ 360 litres blau amb ag RFID que identifica la comunitat per als

blocs plurifamiliars que ho sol- licitin

L' aportació comercial porta a porta s' adapta a la generació a l' espai disponible i

s'oferiran els seguents elements:

e Resta: bossa gris semitransparent de 30/ 60 litres amb tag RFID que identifica

activitat bujol de 120/ 240/ 360/ 1100 gris amb tag RFID que identifica l' activitat

Reciclables: bossa groga semitransparent de 60/ 120 litres amb tag RFID que

identifica l' activitat bujol de 120/ 240/ 360/ 1100 groc amb tag RFID que

identifica Pactivitat

FORM: bujol de 20/ 40/ 120/ 240 marró amb tag RFID que identifica l' activitat

Paper: bujol de 40/ 120/ 240/ 360/ 1100 groc amb tag RFID que identifica

activitat

e Cartró: a granel, plegat lligat

S' estableix un sistema de recollida de textil sanitari itinerant amb identificació control

presencial, amb 10 parades diáries, que també tindra la funció de sistema

d' emergéncia.

CALENDARI FREQUENCIES

Es divideix l' ámbit en dos sectors de recollida homogenis pel que fa al nombre

d' habitatges d' activitats, els quals tenen un calendari de recollida complementari, amb

lobjectiu d' optimitzar servei equips.

La recollida será noctuma a partir de les 22. 00h es podran aportar els residus a partir

de les 20h.

El calendari de recollida domiciliari també será el calendari per a les activitats

assimilables a generació domestica, será el seguent:
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Sector 1 Sector Nord

5. 857 habitatges

548 activitats economiques

e
un

Sector 2 Sector sud

5. 745 habitatgesha 606 activitat económiques

e e 0.0

La recollida comercial per als mitjans grans productors tindra el segúent calendari,

comú per als sectors:
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RECOLLIDA DE TEXTIL SANITARI EMERGENCIA

La recollida de téxtil sanitari domestic es fa mitjangant un vehicle itinerant que funciona

de dilluns a divendres. Fa parades d' aproximadament una hora en 10 punts del barri

en franjes de matí tarda.

El vehicle funciona també com a sistema d' emergéncia per a les altres fraccions en

casos de necessitat. Recull les fraccions de resta, reciclables, paper cartró orgánica.

El vehicle estará sempre vigilat/ tutoritzat per un operari del servei que ajudara en la

tasca d' identificació dels usuaris de comprovació de la correcta separació dels

residus aportats.
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IMPLANTACIÓ DEL SERVEI

La implantació es realitzará en 2 fases: en la primera el servei s' iniciará al maig de

2021 la segona a l' octubre

FASE 1

05/ 04/ 2021 Inici de la campanya

24/ 05/ 2021 Inici del serveiim

a
rm FASE 2
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NN 06/ 09/ 2021 Inici de la campanya

AU 18/ 10/ 2021 Inici del servei
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D' acord amb l' exposat, es sol- licita 'NICI d' expedient a fi de modificar el decret

d' alcaldia, de 14 de maig de 2013, que regula la zonificació, les dates i els horaris deis

sistemes de recollida de residus municipals
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Cap del departament de Gestió de Residus

Barcelona, 6 d' abril de 2021


