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1. INTRODUCCIÓ 

Vialnetvic va ser constituïda al 2010, actualment doncs l’empresa ja porta quatre anys 

de servei; tot i que com a CESPA, S.A. des del juny de 1997 l’empresa ha estat 

concessionària dels serveis que es presten a Vic. Per tant, es pot determinar que les 

tasques que s’ofereixen estan completament consolidades i només resten subjectes a 

petites modificacions per tal de millorar el servei i adaptar-se a la realitat i necessitats 

del moment. 

El present informe és la descripció dels serveis que l’empresa mixta Vialnetvic, S.L., 

constituïda per SermuVic i Cespa SA. ha dut a terme al municipi de Vic al llarg del 

2014. Aquesta memòria aporta dades de mitjans humans i materials necessaris per 

donar el servei contractat, així com proporciona informació de les quantitats de residus 

recollits i gestionats. 

Els serveis que desenvolupa Vialnetvic en el present contracte són: 

Serveis actuals de Vialnetvic 

Neteja viària 

Serveis d’escombrat 

Cuba de baldeig i neteja d’embornals 

Brigada 

Emergències 

Recollida 

Recollida de multiproducte 

Rentat de contenidors 

Deixalleria 

Deixalleria fixa 

Deixalleria mòbil 

 

L’àmbit d’actuació de Vialnetvic constitueix tot el terme municipal de Vic incloent 

polígons industrials i barris perifèrics com: la Guixa, Sant Llàtzer o la Serra de 

Senferm. 
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Centre Històric 

Barri del Remei, la Guixa i Montseny 

Estadi, Pius XII, Portal de Queralt i Pl. Osona 

Hospital General, Caputxins i Sant Llàtzer 

Universitat, Onze de Setembre, Sucre, Nadal i Zona Esportiva 

Polígons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipi de Vic. Font: Elaboració pròpia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta de zonificació de Vic. Elaboració pròpia 
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2. L’ORGANITZACIÓ 

En aquest apartat es presenta l’organització general de Vialnetvic. L’explicació 

s’ordena en tres apartats; les persones, la seu i la maquinaria. 

2.1. Les persones 

2.1.1/ L’Organigrama 

A continuació es presenta l’organigrama general de l’empresa, partint del consell 

d’administració fins arribar al personal de prestació directe del servei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’any 2014 Vialnetvic ha tingut una plantilla mitjana de 51 persones. 

2.1.2/ Formació 

Amb l’objectiu de poder donar un servei de qualitat i el més actualitzat possible, 

Vialnetvic aposta per un sistema de formació continua dels seus treballadors. 

Actualment s’estan duent a terme dues modalitats de formació: 

 Formació interna: es tracta de formació realitzada per personal propi de 

Vialnetvic o del grup de CESPA, S.A. 

 Formació externa: es tracta de formació realitzada per empreses externes 

contractades per aquest fi. Pràcticament la totalitat de la formació externa es realitza 
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mitjançant el pla de formació de CESPA, el qual està subvencionat per fons de la Unió 

Europea. L’empresa encarregada de portar a terme les formacions incloses en el Pla 

de Formació anual és Hedima, la qual té un conveni amb CESPA. 

Les formacions realitzades al llarg d’aquest any s’exposen en les següents taules: 

Formació Interna 

Formació Destinataris Formadors 

Formació d’Acollida Noves incorporacions a l’empresa a 
l’inici de la incorporació 

Personal tècnic de Prevenció 
de Riscos Laborals de Cespa 

Prevenció de riscos 
laborals específic 
del lloc de treball 

Noves incorporacions a l’empresa a 
l’inici de la incorporació o personal que 
se’l sotmet a un canvi de lloc de treball 

Personal tècnic de Prevenció 
de Riscos Laborals de Cespa 

Descàrregues de 
gas oil 

Personal de recepció Personal tècnic de Prevenció 
de Riscos Laborals de Cespa 

Observacions 
Preventives de 
Seguretat 

Personal tècnic de Prevenció de Riscos 
Laborals de Vialnetvic/Cespa 

Personal tècnic de Prevenció 
de Riscos Laborals de Cespa 

Utilització de la 
Karsher en el rentat 
de vehicles 

Conductors i peons que utilitzen el 
rentador 

Personal tècnic de 
manteniment de maquinària 

 

Formació Externa 

Formació Destinataris Formadors 

Operacions de manteniment 
Higienico Sanitari 
d’instal·lacions de risc davant la 
legionel·la 

Encarregat Ambicat Consulting 

Seguretat Vial  Peons HEDIMA 

Operador de Camió Grua Conductors Unió d’Empresaris de la 
Construcció de Girona 

Pla d’Emergències. Actuació en 
cas d’evacuació i incendis 

Conductors i encarregats HEDIMA 

CAP Conductors Idfo UGT 

Com realitzar una correcta 
investigació d’accidents 

Tècnica PRL Mc Mutual 
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2.2. La Seu 

El centre de treball de Vialnetvic es troba situat al municipi de Vic (Barcelona), al 

Polígon Industrial Sot dels Pradals, Carrer Mataró, 18. L’emplaçament de la seu està 

qualificat com a sector industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicació instal·lacions Vialnetvic. Font: Google.maps 

La seu es divideix en tres zones ben diferenciades: la nau, la deixalleria i la zona 

d’emmagatzemat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instal·lacions Vialnetvic. A: Nau; B: Deixalleria; C: Zona emmagatzemat. Font: Base: 

google.maps, informació complementaria: elaboració pròpia. 



 

6 MEMÒRIA ANUAL DEL SERVEI. ANY 2014 

2.2.1/ La nau 

La nau és el cos principal de les instal·lacions de Vialnetvic. Disposa d’una una 

superfície de 605 m2. 

 

 

 

 

 

 

Nau Vialnetvic. Font: elaboració pròpia 

Dins la nau hi ha una zona de vestuaris, el parc de maquinaria i una zona d’oficines. 

Hi ha tres vestuaris, dos per homes i l’altre per dones, amb les corresponents 

guixetes pels treballadors i treballadores que ho sol·licitin. 

 

 

 

 

 

 

Vestidors. Font: elaboració pròpia. 

El mateix parc de maquinària disposa d’una zona de caldera de gas oil, espai per 

magatzem de material divers, a banda d’utilitzar-se com a parc de tota la flota de 

vehicles de Vialnetvic. 

 

 

 

 

 

 

 

Parc de maquinària. Font: elaboració pròpia 
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Dins del parc de maquinària es troba un altell amb les oficines de l’empresa dividides 

en cinc despatxos, un dels quals disposa de sala de reunions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficines. Font: elaboració pròpia 

2.2.2/ La deixalleria 

Deixalleria amb una superfície de 3.361 m2 constituïda per un primer edifici de planta 

baixa de 88 m2 el qual disposa de lavabo, oficina de control d’accés, sala de reunions 

i magatzem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada a la deixalleria (esquerra) i sala de reunions (dreta). Font: elaboració pròpia 

 

 

 

 

 

 

Zones d’emmagatzematge de residus deixalleria. Font: elaboració pròpia 
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A la deixalleria també s’hi troba un espai destinat al dipòsit de gas oil de 10.000 litres 

pel repostatge de combustible de la flota de vehicles i calefacció de les instal·lacions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipòsit de gas oil (esquerra) i sortidor de gas oil (dreta). Font: elaboració pròpia 

 

Un segon edifici de planta baixa de 105,6 m2 utilitzat per l’emmagatzematge de 

residus perillosos. Així com també, altres petits edificis que serveixen de magatzem 

d’eines i material. 

 

 

 

 

 

 

 

Recinte d’emmagatzematge de residus especials. Font: elaboració pròpia 
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Per últim cal destacar de les instal·lacions de Vialnetvic el rentador de vehicles que 

permet la neteja interior i exterior de tots els vehicles de l’empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentador de vehicles. Font: elaboració pròpia 

2.2.3/ Zona d’emmagatzemat 

La gestió d’un servei amb el volum del de Vialnetvic fa del tot indispensable disposar 

d’una zona oberta on poder emmagatzemar i/o estacionar vehicles i materials. 

En aquest sentit es disposa d’una explanada de 3.200 m2, adjacent a la deixalleria, on 

hi ha, per exemple, l’estoc de contenidors de multiproducte o caixes obertes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona emmagatzemat. Font: elaboració pròpia  

2.3. Els vehicles 

L’any 2014 Vialnetvic disposa d’una flota de 15 vehicles. 
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Matrícula Tipus vehicle Foto 

1018-FGW Cuba de 8.000 litres 

 

3384-BDM Escombradora 

 

3389-BDM Escombradora 

5614-BDM Escombradora 

6876-BDK Escombradora 

9225-BDK Escombradora 

7991-BDL Escombradora 

5100-DVY Brigada 

 

8850-CML Càrrega Lateral 

 

8985-DYS Càrrega Lateral 

9647-DXK Satèl·lit càrrega lateral 

 

9926-DXL Ampliroll tres eixos amb 
grua 

 

B-1919-TJ Unimog  

B-5970-TU Vehicle Inspecció 

 

0866-HLY Vehicle Inspecció 
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3. SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA 

3.1. Serveis d’escombrat 

3.1.1/ Metodologia operativa 

Com a tractaments de neteja viària es realitzen l’escombrada manual, l’escombrada 

mecànica de voreres i vorades i l’escombrada mixta. A continuació es presenta la 

metodologia operativa general de cadascun d’aquests tractaments. 
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Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg

Centre X X X X X X X X X X X X X

Remei i la Guixa X X X X X X X X X X X X

Estadi, Plaça Osona i 

Horta Vermella
X X X X X X X X X X X X

crtra de Roda, Hospital 

General i St Llatzer
X X X X X X X X X X X X

Zona Esportiva, Nadal i 

Sucre
X X X X X X X X X X X X

Polígons X X X X X X

Tractaments de neteja

Escombrat mixt Escombrat manualZona

3.1.2/ Zonificació i freqüències del servei 

El servei de neteja viària es realitza a tot el terme municipal de Vic distribuït en 6 

zones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A les 6 zones en que s’ha distribuït el municipi hi ha tractament de neteja viària 

diàriament de dilluns a dissabte, a excepció de la zona centre en que el servei es porta 

a terme cada dia, incloent diumenges i festius. 

Per altra banda, remarcar que la única zona de la ciutat on no es realitzen tasques 

d’escombrada manual són els polígons, degut a les seves grans extensions. 

3.1.3/ Els vehicles 

El servei de neteja viària de Vialnetvic disposa de 7 vehicles per dur a terme la neteja 

del municipi, 6 escombradores i 1 vehicle d’inspecció. 

Matrícula Tipus vehicle Descripció 

3384-BDM Escombradora Vehicle destinat a l’escombrat mixt i mecanitzat de la via 
pública de la ciutat 

3389-BDM Escombradora Vehicle destinat a l’escombrat mixt i mecanitzat de la via 
pública de la ciutat 

5614-BDM Escombradora Vehicle destinat a l’escombrat mixt i mecanitzat de la via 
pública de la ciutat 

6876-BDK Escombradora Vehicle destinat a l’escombrat mixt i mecanitzat de la via 
pública de la ciutat 

9225-BDK Escombradora City Cat. Vehicle de petites dimensions i gran 
maniobrabilitat destinat a l’escombrat mixt i mecanitzat 

7991-BDL Escombradora Vehicle destinat a l’escombrat mixt i mecanitzat de la via 
pública de la ciutat 

0866-HLY Vehicle Inspecció Turisme tipus furgoneta 
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3.2. Servei de baldeig i neteja d’embornals 

3.2.1/ Metodologia operativa 
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Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

Baldeig X X X X X

Baldeig mercat X X X X X

Embornals X X X X X X X

Temporada anual

Servei

3.2.2/ Zonificació i freqüències de servei 

El servei de baldeig i neteja d’embornals de Vic es divideix per temporalitat en dos. 

Degut a les baixes temperatures que es registren al municipi entre novembre i maig no 

es realitza el baldeig dels carrers i mercat del municipi, ja que pot comportar perill de 

glaçades. Durant aquests mesos de l’any, l’equip realitza la neteja d’embornals de tot 

el municipi. 

Per contra en l’època de més calor, de juny a octubre, s’atura el servei de neteja 

d’embornals i s’inicia el baldeig de tot el municipi i del mercat. 

 

 

 

 

3.2.3/ Els vehicles 

El servei de baldeig i neteja d’embornals, està dotat únicament d’un vehicle 

Matrícula Tipus vehicle Descripció 

1018-FGW Cuba Vehicle destinat al baldeig de carrers, neteges amb 
aigua a pressió i neteja d’embornals  
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3.3. Servei de brigada 

3.3.1/ Metodologia operativa 
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Dl Dm Dc Dj Dv Ds

Brigada matí X X X X X X

Brigada tarda X X X X X X

Freqüència 
Servei

3.3.2/ Zonificació i freqüència del servei 

L’àmbit territorial del servei de brigada és tot el terme municipal de Vic, tenint especial 

atenció als espais verds del municipi. 

 

 

 

 

Principals zones verdes d’actuació 

Parc del Puig dels Jueus Parc de Xavier Roca i Viñas 
Parc de Josep Mª Anglada 
d’Abadal 

Zona Esportiva Parc de Pascual Blanca 

Parc urbà de l’Ordi Parc de Jaume Portell Miquel Albó de Llobatera 

Parc urbà del Blat Parc Santa Clara Parc de Can Forcada 

Parc de Can Cassany Parc Balmes Parc Somoto 

Parc dels Tortosins Parc Infantil estació de trens Parc de Sant Llàtzer 

 

3.3.3/ Els vehicles 

El servei de brigada, està dotat únicament d’un vehicle. 

Matrícula Tipus vehicle Descripció 

5100-DVY Brigada Vehicle caixa oberta, destinat al transport de residus, 
eines per neteja de parcs, etc 

 

3.4. Servei d’emergències 

3.4.1/ Metodologia operativa 

Servei pensat per atendre emergències que a causa de la seva naturalesa, no es 

poden resoldre de forma efectiva únicament amb els serveis bàsics habituals. 

Alguns d’aquests serveis d’emergència corresponen a actuacions en cas de nevades i 

glaçades, pujades d’aigua a les lleres dels rius, ventades, esllavissades i/o accidents. 

Dins d’aquest servei hi ha inclòs el vehicle Unimog, el qual disposa d’un sistema de 

llançament de sal a la calçada per evitar glaçades i riscos d’accidents. El servei 

d’Unimog es realitza de forma puntual, segons les necessitats i sol•licituds del 

moment. 
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3.4.2/ Zonificació i freqüència del servei 

L’àmbit territorial del servei d’emergències és tot el terme municipal de Vic, segons 

necessitats i sol·licituds. 

3.4.3/ Els vehicles 

El servei d’emergències a banda de disposar de tota la flota de vehicles de l’empresa, 

segons les necessitats, també té assignat un vehicle molt específic destinat a 

l’escampada de sal per evitar glaçades dels carrers a l’hivern. 

Matrícula Tipus vehicle Descripció 

B-1919-TJ Unimog Vehicle destinat al repartiment de sal per la calçada en 
època de glaçades i per la neteja amb manguera de 
mobiliari urbà la resta de l’any si és necessari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vehicle Unimog. Font: elaboració pròpia 

3.5. Residus 

3.5.1/ Destinació dels residus 

En el servei de neteja viària del municipi de Vic, principalment en el servei d’escombrat 

mixt amb les màquines escombradores, es recullen residus que cal gestionar 

correctament. Aquests residus es traslladen a la deixalleria fixa i s’aboquen a una 

caixa de 30 m3. Un cop plena, la caixa es trasllada a l’abocador comarcal d’Orís, 

gestionat pel Consorci per a la gestió de residus urbans d’Osona. 
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3.5.2/ Quantitats recollides al 2014 

En el següent gràfic s’indica l’evolució mensual de recollida d’aquests residus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 2014 s’han recollit 873.680 kg de residus i al 2013 van ser 792.460 kg, per tant es 

detecta un lleuger augment d’un 10,25 % de residus recollits en el servei de neteja 

viària al 2014 respecte al 2013. Comparant els diferents mesos de 2013 i de 2014 

s’observa que en tots els mesos del 2014 s’han recollit més residus que en el 2013 a 

excepció de febrer, juny i juliol. 

Al 2014 hi ha hagut un augment del 10,25% dels residus de neteja 
viària recollits respecte a l’any anterior 
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3.6. Gestió d’incidències 

Una dels pilars de la millora continua dels serveis de neteja és la correcta gestió de 

les incidències.  

La seva identificació, correcció i gestió de la informació que d’elles se’n deriva, permet 

proposar adaptacions i modificacions del servei que reverteixin en una clara millora de 

la percepció del servei per part dels ciutadans. 

En línia amb la importància de realitzar una correcta gestió de les incidències, es 

defineix un clar protocol d’actuació, les seves fases són: 

 

 

 

 

A continuació es detalla cadascuna d’aquestes fases. 

 

3.6.1/ Detecció 

El moment en que neix una incidència és en el moment de la seva detecció, que pot 

ser efectuada per qualsevol agent que tingui algun tipus relació o interacció amb el 

servei. Aquests es classifiquen segons els següents grups d’origen: 

Orígens de la detecció de les incidències i unitats detectades al 2013 

Origen Unitats Origen Unitats 

Veí 13 Àrea manteniment 23 

Guardia urbana 98 Bústia 8 

Interna 114 Regidor MA i serveis 1 

Brigada  33 Encarregat 64 

Tècnic municipal 13 Ajuntament 3 

Cap de servei 24 Cap brigada municipal 13 

 

Es pot comprovar que la major part d’incidències són detectades pel propi personal de 

Vialnetvic (origen intern), al llarg del 2014 les incidències detectades en aquest origen 

han estat 114 que corresponen al 28% de totes les incidències detectades. La segona 

via més important de detecció d’incidències és la Guàrdia Urbana amb una detecció de 

detecció 
recepció i 

classificació 
resolució i 

notificació 
avaluació 
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98 al 2014 que representen el 24,07% i en tercer lloc hi trobem l’encarregat que també 

es podria considerar d’origen intern amb 64 que és el 15,72%. 

A continuació es mostra l’evolució de detecció d’incidències que hi ha hagut al llarg de 

l’any per mesos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al llarg del 2014 el nombre d’incidències detectades ha estat molt oscil·lant detectant-

se dos punts significatius a destacar; el mes de maig ha estat el que s’han detectat un 

menor nombre d’incidències per contra a l’octubre és el mes que se n’han detectat 

més.  

3.6.2/ Recepció i classificació 

Un cop la incidència ha estat detectada es fa arribar als serveis tècnics de Vialnetvic. 

Les incidències poden ser notificades mitjançant els següents canals: 

� Trucada telefònica 

� Correu electrònic 

� En persona 

Un cop rebuda la incidència, el personal tècnic la classifica segons la seva 

rellevància i la transmet als encarregats o al cap de serveis. 

En funció de la seva classificació serà gestionada de forma immediata o s’inclourà la 

seva resolució dins de la programació del servei del dia següent de treball. 
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Al 2014, les incidències s’han classificat segons es mostra a la següent imatge: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La majoria d’incidències de servei són relacionades amb el trànsit (accidents, pèrdues 

de càrrega, etc), embornals embussats o trencats, taques al terra i el mobiliari urbà, 

sobretot papereres en mal estat, en línia amb la alta detecció d’incidències per part de 

la Guardia Urbana. 

Per tal d’avaluar l’evolució de la naturalesa de les incidències es presenta el 

comparatiu entre els anys 2013 i 2014. 

Incidència Total anual 2013 Total anual 2014 

Trànsit (vidres, grava) 67 50 

Taca al terra 25 45 

Orins 4 10 

Vòmits 3 1 

Mobiliari 34 41 

Animal mort 25 38 

Bossa estripada 7 6 

Bossa detectada 20 17 

Terra brut (festes) 14 28 
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Incidència Total anual 2013 Total anual 2014 

Embornals 42 44 

Altres 58 133 

TOTAL 299 413 

 

Al 2014 han augmentat considerablement les queixes i incidències rebudes respecte al 

2013. Al 2014 les queixes o incidències que han augmentat més han estat les 

relacionades amb taques a terra, detecció d’animals morts i terra brut degut a festes. 

Per contra han disminuït considerablement les queixes i incidències relacionades amb 

el trànsit i bosses detectades en papereres o altres ubicacions on no els correspon, en 

aquest últim cas pot ser degut a que es troben bosses però no es pot identificar el 

propietari de les mateixes i per tant no es poden registrar com a detectades i avisades. 

3.6.3/ Resolució i notificació 

Els encarregats o cap de serveis determinaran el servei a realitzar per a la correcte 

resolució de la incidència i s’encarregaran del control de l’actuació. 

Un cop finalitzada es notificarà a l’agent que hagi detectat la incidència que aquesta ja 

ha estat resolta. 

Del total d’incidències detectades al 2014 un 27% no han pogut solucionar-se al llarg 

d’aquest any. Pràcticament la totalitat d’aquestes incidències corresponen a 

deficiències detectades en mobiliari urbà, pintades a les parets i embornals taponats 

per arrels d’arbres o altres elements, que han de solucionar-se mitjançant la 

intervenció del servei de la brigada municipal del propi Ajuntament de Vic. 
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Realitzant la comparativa amb l’any anterior de les incidències solucionades i pendents 

de solucionar a final d’any, es detecta que les incidències solucionades han estat 

pràcticament les mateixes però per contra n’han quedat moltes més pendents de 

solucionar, que tal i com s’ha comentat la resolució depèn de la intervenció de la 

brigada municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.4/ Avaluació de la gestió de les incidències 

Per tal de poder avaluar si la gestió de les incidències s’ha realitzat d’una forma 

adequada es defineixen dos indicadors de qualitat: l’indicador de detecció de les 

incidències i el d’eficàcia del servei. 

L’indicador de detecció de les incidències avalua la capacitat de detecció de les 

incidències per part del propi servei abans de que aquestes arribin a ser apreciables 

pels usuaris. 

Per una alta banda l’indicador d’eficàcia del servei avalua la rapidesa que Vialnetvic 

té per resoldre les incidències detectades. 

A continuació es presenta el detall de cadascun d’aquests indicadors i els seu resultat 

per a l’any 2014. 

� Detecció d’incidències del servei 

L’objectiu d’aquest indicador és conèixer la capacitat que té l’empresa de detectar 

incidències respecte les que es detecten a través de la bústia ciutadana. 
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MESOS
Nº de Queixes 

rebudes 2014

Nº de No Conformitats 

totals detectades en 

el servei 2014

Resultat Indicador 

2014 (%)

Nº de Queixes 

rebudes 2013

Nº de No Conformitats 

totals detectades en 

el servei 2013

Resultat Indicador 

2013 (%)

Gener 1 140 99,29% 2 71 97,26%

Febrer 1 51 98,08% 2 57 96,61%

Març 3 28 90,32% 0 52 100,00%

Abril 1 1 50,00% 3 53 94,64%

Maig 1 22 95,65% 2 96 97,96%

Juny 4 17 80,95% 0 70 100,00%

Juliol 2 17 89,47% 2 85 97,70%

Agost 23 100,00% 4 66 94,29%

Setembre 2 20 90,91% 1 72 98,63%

Octubre 4 27 87,10% 5 85 94,44%

Novembre 2 24 92,31% 1 0 0,00%

Desembre 3 19 86,36% 3 0 0,00%

Acumulat any 24 389 94,19% 25 707 96,58%

Aquest indicador es mesura tenint en compte el nombre de queixes rebudes del client 

respecte al nombre total de no conformitats (incidències) que internament s’han 

detectat pel propi personal.  
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Si I ≥ que 90 % el nivell de detecció d’incidències de Vialnetvic és Òptim 

Si 90% > I > 75 % el nivell de detecció d’incidències de Vialnetvic és Acceptable 

Si I < 75 % el nivell de detecció d’incidències de Vialnetvic és Inacceptable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultat de l’indicador del 2014 ens dona un valor de 94,19% 
considerat com a òptim. 

Del resultat de l’indicador cal tenir en compte que tot i donar resultat d’òptim, ha 

empitjorat respecte el resultat que es va obtenir l’any anterior. 

El nombre total de queixes del 2014 ha estat pràcticament el mateix que al 2013. 
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MESOS

Nº de No Conformitats 

resoltes el mateix dia 

2014

Nº de No Conformitats 

Totals 2014

Resultat Indicador 2014 

(%)

Nº de No Conformitats 

resoltes el mateix dia 

2013

Nº de No Conformitats 

Totals 2013

Resultat Indicador 2013 

(%)

Gener sense incidències 59 71 83,10%

Febrer 51 51 100,00% 53 57 92,98%

Març 26 28 92,86% 46 52 88,46%

Abril 0 1 sense incidències 48 53 90,57%

Maig 22 22 100,00% 82 96 85,42%

Juny 17 17 100,00% 65 70 92,86%

Juliol 17 17 100,00% 74 85 87,06%

Agost 21 23 91,30% 63 66 95,45%

Setembre 19 20 95,00% 65 72 90,28%

Octubre 27 27 100,00% 78 85 91,76%

Novembre 24 24 100,00% sense incidències

Desembre 16 19 84,21% sense incidències

Acumulat any 240 249 96,39% 633 707 89,53%

� Eficàcia dels serveis de neteja 

L’objectiu de l’indicador d’eficàcia del servei és mesurar la rapidesa de resolució de les 

no conformitats (incidències ) del servei de neteja viària un cop detectades.  

L’indicador es calcula tenint en compte el nombre de no conformitats (incidències) que 

s’han pogut resoldre el mateix dia de la seva detecció durant un període d’un mes; 

respecte el total de no conformitats que s’han detectat durant el mateix període. Les no 

conformitats totals són les resoltes el mateix dia de la detecció i les resoltes en dies 

posteriors. 

� �
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Si E ≥ que 90 % l’eficàcia de resolució d’incidències de Vialnetvic és Òptim 

Si 90% >E> 75 % l’eficàcia de resolució d’incidències de Vialnetvic és Acceptable 

Si E< 75% l’eficàcia de resolució d’incidències de Vialnetvic és Inacceptable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultat de l’indicador del 2013 ens dona un valor de 96,39% 
considerat com a òptim. 
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Del resultat de l’indicador cal destacar que ha donat un valor d’òptim pel 2014, per tant 

ha millorat força respecte el que es va obtenir l’any anterior que es trobava dins el rang 

d’acceptable. 

3.7. Dades Econòmiques 

Mensualment Vialnetvic emet factura a Sermuvic en relació als servei de neteja viaria 

que realitza durant el mes.  

3.7.1/ Cost del servei 

Aquest cost és fix cada mes segons cànon de preus establert per contracte entre 

Sermuvic i Vialnetvic. 

3.7.2/ Cost de tractament dels residus 

Aquest cost varia en funció dels residus de Banal que entren a l’abocador d’Orís 

mensualment procedents dels diversos serveis de neteja viària. 

Vialnetvic no emet factura per aquest cost, ja que és el Consorci per a la gestió de 

Residus Urbans d’Osona, propietari de l’abocador comarcal situat a Orís, que emet 

directament aquesta factura a l’Ajuntament de Vic i per tant Vialnetvic no hi intervé. 

El preu per l’any 2014 ha estat de 34,05 €/tn (Iva no inclòs) 

3.7.3/ Cànon de l’Agència de Residus de Catalunya 

La llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió de 

residus i dels cànon sobre la disposició del rebuig dels residus aprovada, estableix 

noves figures tributàries (cànons). El preu del cànon ha anat augmentant amb el pas 

del temps. Durant el 2014 ha estat d’aplicació el regulat a través de la Llei 2/2014, de 

27 de gener, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic que fixa 

el cànon en 15,80 €/tn. 

L’objectiu del cànon, que és d’aplicació a la fracció resta que entra a l’abocador, és 

finançar el cost d’implantació de la gestió sostenible dels residus i desincentivar 

l’aportació del residu a les instal·lacions de deposició. 
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4. SERVEI DE RECOLLIDA 

Vialnetvic només realitza la recollida de la fracció multiproducte del municipi de Vic, 

per tant, en l’apartat de recollida de residus només tractarem el multiproducte 

composat per paper, cartró i envasos. 

4.1. Recollida de multiproducte 

4.1.1/ Metodologia operativa 
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Dl Dm Dc Dj Dv Ds

Càrrega lateral nord X X X

Càrrega lateral sud X X X

Càrrega lateral repàs X X X

Freqüència 
Servei

Dl Dm Dc Dj Dv Ds

Satèl·lit matí 21 20 21 20 21 21

Satèl·lit tarda 8 10 8 10 8 10

Servei
Nº de contenidors

4.1.2/ Zonificació i freqüències del servei 

La recollida de multiproducte de Vic està dividida en dues grans zones geogràfiques, 

vic nord i vic sud. Tres dies a la setmana (dilluns, dimecres i divendres) es realitza una 

recollida de tots els contenidors del municipi. La resta de dies de la setmana només es 

fa una recollida de repàs dels contenidors del municipi que tenen més aportacions de 

residus. 

 

 

 

 

 

 

En relació al servei de recollida de contenidors multiproducte amb vehicle satèl·lit hi ha 

servei diàriament matí i tarda de dilluns a dissabte. 

 

 

 

 

 

 

4.1.3/ Els contenidors 

Vic disposa de 355 contenidors de multiproducte , situats a la via pública, 22 dels quals 

són contenidors soterrats. 

Els contenidors són metàl·lics de color blau i groc i amb una capacitat de 3,2 m3. 

Els contenidors de multiproducte de Vic tenen una antiguitat mitjana de 11 anys, i com 

a conseqüència comencen a presentar un estat degradat. Per aquest motiu es fa 

necessari un manteniment periòdic dels mateixos, així com nombroses reparacions al 

llarg de l’any. 
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Al 2014 s’han realitzat 250 reparacions de contenidors de multiproducte, 26 de les 

quals han estat de contenidors soterrats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidor de Multiproducte en superfície i soterrat. Font: Elaboració pròpia 

4.1.4/ Els vehicles 

Al 2014 Vialnetvic disposa de tres vehicles per la recollida de multiproducte de la 

ciutat. Dos vehicles càrrega lateral que recullen la major part de contenidors de 

multiproducte i un vehicle satèl·lit de suport que permet la recollida de contenidors de 

multiproducte en zones de difícil accés o maniobralitat així com els contenidors situats 

al costat esquerre del sentit de circulació. 

Matrícula Tipus vehicle Descripció 

8850-CML Càrrega Lateral Vehicle destinat a la recollida dels contenidors 
multiproducte 

8985-DYS Càrrega Lateral Vehicle destinat a la recollida dels contenidors 
multiproducte 

9647-DXK Satèl·lit Vehicle destinat a la recollida dels contenidors 
multiproducte mitjantçant la substitució d’un contenidor 
per un altre. 

4.2. Rentat de contenidors 

4.2.1/ Metodologia operativa 

Per realitzar aquest servei s’utilitza l’equip de baldeig amb cuba i neteja d’embornals, 

aquest vehicle disposa d’un dipòsit de 10.000 l. 

La metodologia operativa d’aquest servei s’ha detallat al serveis de neteja viària. 
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4.2.2/ Zonificació i freqüències del servei 

Els rentats dels contenidors de Vic es realitzen amb una freqüència de 4 vegades l’any 

pels contenidors de superfície i una freqüència setmanal pels contenidors soterrats. 

4.2.3/ Els vehicles 

Vialnetvic disposa del vehicle cuba per realitzar la neteja dels contenidors amb aigua a 

pressió. 

Matrícula Tipus vehicle Descripció 

1018-FGW Cuba Neteja a pressió dels contenidors de multiproducte 

4.3. Els residus 

4.3.1/ Destinació dels residus 

El multiproducte recollit es trasllada a la Planta de triatge de paper/cartró i envasos 

lleugers i transferència de residus municipals de la comarca d’Osona del Consorci per 

a la Gestió de Residus Urbans d’Osona. En aquesta planta es porta a terme la 

separació de les diverses fraccions i subfraccions. La part dels residus que no es 

poden recuperar van al Dipòsit controlat d’Orís. Els materials obtinguts van a 

recuperadors autoritzats. Els diferents materials triats són: acer, alumini, PEAD natural, 

PEAD color, Plàstic film, PET, PVC, Paper-cartró, “papelote”, cartró begudes i plàstic 

mixt. 

4.3.2/ Quantitats recollides al 2014 

Les tones de multiproducte recollides l’any 2014 respecte les que es van recollir al 

2013 es reflexen en la següent taula. 

Mesos 
Total Tn 

2014 

Total Tn 

2013 

Tn Paper-

cartró 2014 

Tn Paper-

cartró 2013 

Tn 

Envasos 

2014 

Tn 

Envasos 

2013 

Gener 257,50 254,14 127,46 125,80 91,95 93,96 

Febrer 233,10 233,71 115,38 115,69 58,39 77,62 

Març 255,32 263,88 126,38 130,62 87,04 58,55 

Abril 257,52 262,46 127,47 129,92 68,89 80,18 

Maig 256,40 252,50 126,92 124,99 57,72 86,56 

Juny 263,42 240,44 130,39 119,02 70,65 88,39 
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Mesos 
Total Tn 

2014 

Total Tn 

2013 

Tn Paper-

cartró 2014 

Tn Paper-

cartró 2013 

Tn 

Envasos 

2014 

Tn 

Envasos 

2013 

Juliol 270,74 267,46 134,02 132,39 118,91 41,72 

Agost 245,32 234,66 121,43 116,16 70,97 88,23 

Setembre 264,31 252,32 130,83 124,90 73,66 26,44 

Octubre 270,96 258,58 134,13 128,00 94,59 121,35 

Novembre 240,44 241,36 119,02 119,47 93,31 78,37 

Desembre 295,22 269,10 146,13 133,20 87,09 68,22 

Totals 3.110,25 3.030,61 1.539,57 1.500,16 973,17 909,59 

S’ha detectat un augment de les tones de multiproducte al 2014 
respecte a l’any anterior de 2,63% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El multiproducte ha augmentat un 2,63% respecte el que es va recollir l’any anterior. 

L’augment ve marcat tant per paper i cartró (2,63%) com per envasos (6,99%). 

L’augment per tant, ha estat força més important en els envasos. 
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� Generació de paper i envasos per habitant i any: 

 2014 2013 

 
Kg paper/ 

habitant any 

Kg envàs/ 

habitant any 

Kg paper/ habitant 

any 

Kg envàs/ 

habitant any 

Vic 36,7 23,19 36,0 21,84 

El 2014 a Vic, hi ha un augment de la generació de paper i cartró i 
d’envasos per habitant i any respecte la que es va generar al 2013. 
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4.3.3/ Caracteritzacions dels residus 

Al 2014 només s’ha realitzat al maig una caracterització de multiproducte per part 

d’Ecoembes, per tal de determinar la qualitat del material recollit selectivament 

d’aquesta fracció a Vic, al 2013 també se’n va realitzar només una al març. A 

continuació es realitza la comparativa de les caracteritzacions del 2014 i 2013. 

Període 

Material sol·licitat 

(Envasos) 
Paper i Cartró Impropis 

Pes (%) Pes (%) Pes (%) 

2013 31,85 55,06 13,09 

2014 24,60 29,59 45,81 

 

La caracterització del 2014 ha donat uns resultats molt pitjors que l’any anterior, els 

impropis corresponen a mes del triple que l’any 2013. Cal tenir en compte que només 

s’ha realitzat una caracterització i per tant no es pot considerar representativa de la 

qualitat del multiproducte que es recull a la ciutat. 

Els materials impropis que s’han detectat en la caracterització realitzada aquest any es 

mostren en el següent gràfic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La majoria d’impropis detectats corresponen a tèxtils, matèria orgànica i restes 

d’obres, materials que no presten confusió de que puguin ser considerats com 
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envasos de plàstic o paper. Aquest fet és indicador que, tot i les campanyes 

informatives a nivell autonòmic i comarcal, encara falta molta conscienciació i 

informació sobre quins materials es poden dipositar en el contenidor de multiproducte. 

També hi ha una gran quantitat d’impropis de plàstics no envasos, que aquests si que 

és més fàcil que puguin generar confusió de la gent a l’hora de dipositar-lo en el 

contenidor. 

Realitzant una comparativa amb anys anteriors es detecta que l’any 2014 és el que ha 

obtingut un percentatge més elevat d’impropis en la caracterització i per tant pitjors 

resultats. Tal i com s’ha comentat però al 2014 només s’ha realitzat una caracterització 

que no es pot considerar representativa i per tant no seria real la comparativa 

realitzada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Gestió d’incidències 

La gestió d’incidències del servei de recollida de multiproducte, segueix la mateixa línia 

que el comentat en l’apartat 4.6 de neteja viària. Així doncs, el protocol d’actuació és el 

mateix. 

 

 

 

 

A continuació es detalla cadascuna d’aquestes fases per la recollida de multiproducte. 
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4.4.1/ Detecció 

Les incidències s’inicien en la seva detecció, a continuació es classifiquen segons 

grups d’origen. 

Origens de la detecció de les incidències i unitats detectades al 2014 

Origen Unitats Origen Unitats 

Veí 1 Cap de Serveis 7 

Guardia urbana 9 Encarregat 11 

Interna 38 Ajuntament 1 

Brigada 2 Vicverd 2 

Tècnic Municipal 3 Bústia 2 

 

La major part d’incidències són detectades a nivell intern o per la Guàrdia Urbana, al 

llarg del 2014 se n’han detectat 56 (amb la suma d’internes, cap de serveis i 

encarregat) i 9 respectivament, les quals representen el 86% per cada origen. 

A continuació es mostra l’evolució de detecció d’incidències que hi ha hagut al llarg de 

l’any per mesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La detecció d’incidències és força fluctuant al llarg de l’any, el mes amb més 

deteccions han estat l’abril. 
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A més a més dels orígens especificats, hi ha una important font d’incidències provinent 

de l’activitat comercial. La recollida de residus associada a aquesta activitat no és 

competència de Vialnetvic, però donat que interfereix tan amb la recollida com amb la 

neteja viària des de l’empresa s’ha creat la figura d’informadora ambiental. 

Les seves funcions consisteixen en: 

� Informar de la normativa vigent 

� Detecció de les necessitats del comerç 

� Notificació del model de recollida a aplicar pel comerç 

� Seguiment del servei  

Els resultats obtinguts al 2014 es resumeixen en un mínim d’una visita anual per 

comerç.  

Total 

comerços 

Unitats de comerços segons fraccions a recollir Mínim de 

visites 

realitzades 

2014 

Totes FORM i PiC PiC FORM Vidre 

873 27 13 676 129 68 873 

 

4.4.2/ Recepció i classificació 

Un cop rebudes les incidències es procedeix a la seva classificació tal i com es mostra 

en el gràfic següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La major part d’incidències estan relacionades amb els contenidors de superfície. 
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Per tal d’avaluar l’evolució de la naturalesa de les incidències es presenta el 

comparatiu entre els anys 2013 i 2014. 

Incidència Total anual 2013 Total anual 2014 

Bústia soterrats 1 8 

Contenidors 9 68 

TOTAL 10 76 

 

Al 2014 han augmentat considerablement les queixes i incidències rebudes respecte 

l’any anterior, degut sobretot a que els contenidors del municipi tenen una antiguitat 

important i estan arribant al final de la seva vida útil. Es destaca que en els dos anys, 

és coincident que el nombre de queixes de contenidors de superfície és superior al de 

bústies de soterrats.  

4.4.3/ Resolució i notificació 

L’encarregada o cap de serveis determinen les tasques a realitzar per la correcte 

resolució de la incidència i s’encarregaran del control d’actuació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total d’incidències detectades al 2014 tan sols un 5% no han pogut solucionar-se al 

llarg d’aquest any.  

4.4.4/ Avaluació de la gestió de les incidències 

De la mateixa manera que en el servei de neteja viària (apartat 4.6.4), per tal de poder 

avaluar la gestió de les incidències s’han definit dos indicadors. 
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MESOS
Nº de Queixes rebudes 

2014

Nº de No Conformitats 

totals detectades en el 

servei 2014

Resultat Indicador 2013 (%)
Nº de Queixes rebudes 

2013

Nº de No Conformitats 

totals detectades en el 

servei 2013

Resultat Indicador 2013 (%)

Gener 0 46 sense incidències 1 6 85,71%

Febrer 0 7 100,00% 0 2 100,00%

Març 1 6 85,71% 1 0 0,00%

Abril 0 24 100,00% 0 1 100,00%

Maig 0 0 sense incidencies 5 1 16,67%

Juny 0 0 sense incidencies 1 0 0,00%

Juliol 0 1 100,00% 3 0 0,00%

Agost 0 0 sense incidencies 1 0 0,00%

Setembre 0 0 sense incidencies 0 0 sense incidencies

Octubre 0 0 sense incidencies 2 0 0,00%

Novembre 0 0 sense incidencies 2 0 0,00%

Desembre 0 0 sense incidencies 4 0 0,00%

Acumulat any 1 84 98,82% 20 10 33,33%

A continuació es presenta en detall cadascun d’aquests indicadors i els seus resultats 

per l’any 2014. 

� Detecció d’incidències del servei 

L’objectiu d’aquest indicador és conèixer la capacitat que té l’empresa de detectar 

incidències respecte les que es detecten a través de la bústia ciutadana. 

Aquest indicador es mesura tenint en compte el nombre de queixes rebudes del client 

respecte al nombre total de no conformitats (incidències) que internament s’han 

detectat pel propi personal.  
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Si I ≥ que 90 % el nivell de detecció d’incidències de Vialnetvic és Òptim 

Si 90% >I> 75 % el nivell de detecció d’incidències de Vialnetvic és Acceptable 

Si I< 75% el nivell de detecció d’incidències de Vialnetvic és Inacceptable 
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MESOS

Nº de No Conformitats 

resoltes el mateix dia 

2014

Nº de No Conformitats 

Totals 2014

Resultat Indicador 2014 

(%)

Nº de No Conformitats 

resoltes el mateix dia 

2013

Nº de No Conformitats 

Totals 2013

Resultat Indicador 2013 

(%)

Gener 0 0 sense incidències 6 6 100,00%

Febrer 7 7 100,00% 2 2 100,00%

Març 6 6 100,00% 0 0 sense incidències

Abril 23 24 95,83% 1 1 100,00%

Maig 0 0 sense incidències 1 1 100,00%

Juny 0 0 sense incidències 0 0 sense incidències

Juliol 1 1 100,00% 0 0 sense incidències

Agost 0 0 sense incidències 0 0 sense incidències

Setembre 0 0 sense incidències 0 0 sense incidències

Octubre 0 0 sense incidències 0 0 sense incidències

Novembre 0 0 sense incidències 0 0 sense incidències

Desembre 0 0 sense incidències 0 0 sense incidències

Acumulat any 37 38 97,37% 10 10 100,00%

El resultat de l’indicador del 2014 ens dona un valor de 98,82% 
considerat com òptim. 

Al 2014 l’indicador dóna un valor d’òptim, i per tant molt millor que el resultat de l’any 

anterior que era d’inacceptable al no haver-se detectat incidències internament i si 

haver-se’n detectat externament. Per contra al 2014 hi ha hagut mesos que no s’han 

detectat incidències externament i si que se n’han detectat internament, i per tant ha 

millorat el valor de l’indicador. 

� Eficàcia dels serveis de recollida de multiproducte 

L’objectiu de l’indicador d’eficàcia del servei és mesurar la rapidesa de resolució de les 

no conformitats (incidències) del servei de recollida de multiproducte un cop 

detectades.  

L’indicador es calcula tenint en compte el nombre de no conformitats (incidències) que 

s’han pogut resoldre el mateix dia de la seva detecció durant un període d’un mes; 

respecte el total de no conformitats que s’han detectat durant el mateix període. Les no 

conformitats totals són les resoltes el mateix dia de la detecció i les resoltes en dies 

posteriors. 
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Si E ≥ que 90 % l’eficàcia de resolució d’incidències de Vialnetvic és Òptim 

Si 90% >E> 75 % l’eficàcia de resolució d’incidències de Vialnetvic és Acceptable 

Si E< 75% l’eficàcia de resolució d’incidències de Vialnetvic és Inacceptable 
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El 2014 el resultat de l’indicador ha estat de 97,37% considerat com a 
òptim.  

 

Els resultats obtinguts al llarg del 2014 han estat bons, aconseguint que pràcticament 

totes les incidències detectades es resolguessin el mateix dia de la detecció.  

Cal insistir en la necessitat de registrar totes les incidències que es detectin durant el 

servei. 

4.5. Dades econòmiques 

Mensualment Vialnetvic emet factura a Sermuvic en relació als servei de recollida de 

multiproducte que realitza durant el mes.  

4.5.1/ Cost del servei 

Aquest cost és fix cada mes segons cànon de preus establert per contracte entre 

Sermuvic i Vialnetvic. 

4.5.2/ Cost de tractament dels residus 

Aquest cost varia en funció de la quantitat de multiproducte recollida durant el mes. El 

cost de tractament s’obté de multiplicar les tones de multiproducte recollides pel preu 

de tractament de la planta de triatge de multiproducte. 

El preu del triatge el fixa cada any el Consorci per a la gestió de Residus Urbans 

d’Osona, que és propietari de la planta i que emet directament aquesta factura a 

l’Ajuntament de Vic, per tant Vialnetvic no hi intervé. 

El preu per l’any 2014 ha estat de 67,29 €/tn (Iva no inclòs)  
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5. DEIXALLERIES 

La deixalleria és una instal·lació que dóna el servei de recepció de gran varietat de 

residus assimilables a domèstics per la seva posterior gestió en les plantes 

recicladores autoritzades. 

Actualment Vic disposa de dues deixalleries: deixalleria fixa i deixalleria mòbil. 

5.1. Deixalleria fixa 

La deixalleria fixa està situada al c/ Mataró, 18 del Polígon Industrial Sot dels Pradals 

just al costat de les instal·lacions de Vialnetvic.. 

Dies i horaris Total hores/setmana 

De dilluns a divendres  

De 9:00 a 14:00 i de 15:15 a 20:00 
48,75 

Dissabtes 

De 9:00 a 14:00 
5 

Diumenges i festius Tancat 

Total hores setmanals 53,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zones emmagatzematge residus deixalleria. Font: elaboració pròpia 
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5.2. Deixalleria mòbil 

La deixalleria mòbil és una ampliació del servei de deixalleria fixa que l’Ajuntament de 

Vic ofereix als seus ciutadans.  

Aquesta deixalleria està en servei cada dimarts i cada dimecres en un barri diferent de 

la ciutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dies i horaris Total hores/setmana 

Dimarts i dimecres  

De 8:45 a 13:30 i de 14:30 a 19:00 
18,5 

Resta de dies i mes d’agost Sense servei 

Total hores setmanals 18,5 
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Deixalleria mòbil. Foto esquerra a la deixalleria fixa per buidar i Foto dreta a la ubicació de la 

Plaça Mastrot. Font: Elaboració pròpia 

5.3. Els vehicles 

Els serveis de deixalleria de Vic, només disposen d’un vehicle el qual realitza les 

funcions de transport de buidatge dels residus recollits a la deixalleria fixa i permet la 

mobilitat de la deixalleria mòbil. 
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Matrícula Tipus vehicle Descripció 

9926-DXL Ampliroll tres 
eixos amb grua 

Vehicle utilitzat pel buidatge dels contenidors de la 
deixalleria fixa i pel desplaçament de la deixalleria mòbil. 

 

5.4. Població servida 

La deixalleria de Vic dóna servei tan a usuaris particulars com a usuaris mercantils. Als 

usuaris mercantils i als particulars de fora de Vic i Gurb, se’ls hi apliquen tarifes en 

funció de la tipologia de residu i la quantitat que portin. Per contra els usuaris 

particulars de Vic i Gurb tenen entrada gratuïta amb un límit mensual d’aportació de 

residus, a partir del qual han d’assumir el cost de gestió del mateix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al 2008 hi va haver un nombre important d’entrades d’usuaris a les deixalleries de Vic, 

a partir del qual van anar disminuint. Tot i que l’any 2011 es va donar un petit repunt 

d’usuaris, al 2012 i 2013 va tornar a disminuir molt lleugerament. Aquest any s’ha 

registrat una recuperació important de les entrades d’usuaris a la deixalleria amb un 

augment d’un 4,3%. 

 

Les entrades a les deixalleries al 2014 han augmentat respecte l’any 
anterior un 4,3% 
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En la següent taula es realitza una comparativa de les entrades d’usuaris a la 

deixalleria de Vic respecte a altres deixalleries de característiques semblants: 

 Nº entrades deixalleria % utilització deixalleria * 

 2014 2013 2014 2013 

Vic 17.287 16.569 41,20 39,78% 

Mollet 13.244 14.060 25,61 27,06% 

Granollers 17.256 18.520 28,79 30,99% 

* El % d’utilització de la deixalleria s’obté de la relació entre visites realitzades dividit 

entre habitants totals del Municipi. 

Cal tenir en compte que les dades de les deixalleries de Mollet i Granollers no són 

completament reals, ja que no es disposava de les dades del mes de desembre i per 

tant, per aquest mes s’ha realitzat una extrapolació. 

Vic ha augmentat el nombre d’usuaris de la deixalleria i també el 
percentatge d’utilització de la mateixa.  

A Mollet del Vallès i Granollers per contra ha disminuït el nombre d’usuaris de les 

deixalleries i també s’ha reduït el percentatge d’utilització de la deixalleria. 
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Al 2014, el total d’usuaris que han dut residus a les deixalleries de Vic han estat 

17.287, dels quals 12.943 han utilitzat la deixalleria fixa i 4.344 la mòbil. 

La distribució mensual d’entrades a les deixalleries, és manté bastant constant al llarg 

de l’any a excepció del mesos de gener i desembre, en que les entrades són d’un 7% i 

6% respectivament, i el mes de setembre en que el nombre d’entrades passades les 

vacances d’estiu ha estat d’un 11%, el més alt de tot l’any: 
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Tenint en compte la distribució d’entrades a la deixalleria fixa segons tipologia d’usuari: 

Població servida 2014 2013 

 Percentatge Valor absolut Percentatge Valor absolut 

Particulars Vic i Gurb 73,4% 9.497 69,8% 8.360 

Particulars d’altres 

municipis 
2,0% 216 2,4% 286 

Industrials o tallers 16,7% 2.166 18,5% 2.218 

Comerços 0,6% 76 0,7% 78 

Municipal 7,3% 943 8,6% 1.031 
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S’ha detectat un augment de visites d’usuaris particulars a la 
deixalleria i continua la davallada d’usuaris mercantils com es venia 
donant des del 2008.  

Tenint en compte les dades d’entrades mercantils des del 2008, al 2014 s’ha assolit el 

mínim d’aquesta tipologia d’entrades, superant fins i tot la important davallada que es 

va produir al 2009. 

A la deixalleria mòbil, es realitza una distribució de les aportacions de residus en funció 

a la ubicació on es troba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ubicació de la Plaça de la Divina Pastora, continua sent la que rep 
més visites seguida de l’Avinguda de l’Estadi i de la Plaça Mastrot. 

 

Al 2014 la majoria d’ubicacions de la deixalleria mòbil han rebut menys entrades que 

l’any anterior, a excepció de l’Avinguda de l’Estadi i el Guillem de Montrodon que n’han 

rebut més. 

A banda d’aquestes ubicacions, n’hi ha una situada a la Guixa, que no es reflexa en el 

gràfic, ja que s’hi dona servei sense informador ambiental i per tant no es disposa de 

dades d’aportacions. 
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5.5. Els residus 

A les deixalleries s’hi poden dur gran varietat de residus assimilables a residus 

domèstics, de forma selectiva. A continuació es detallen els residus admesos i no 

admesos a la deixalleria de Vic. 

 

Residus admissibles 

Residus no admissibles Residus 

Especials 

Residus 

municipals 

Residus 

voluminosos 

Altres residus 

municipals 

Pneumàtics Paper i cartró Mobles Fustes Material barrejat 

Fluorescents 

i làmpades 
Vidre envàs 

Electrodomèstics Runa 
Matèria orgànica 

Bateries Vidre pla Electrònica Residus verds Material explosiu 

Dissolvents Plàstic envàs   Residus radioactius 

Pintures i 

vernissos 
Plàstics 

  
Residus sanitaris 

Piles Ferralla    

Neveres 
Tèxtils, roba i 

sabates 

  
 

Olis 

minerals 
Oli vegetal 

  
 

Tonners     

 

5.5.1/ Destinació dels residus 

La gran varietat de residus que es recullen a les deixalleries comporta que també hi 

hagi un nombre considerable de gestors. La destinació dels residus en molts casos ve 

determinada pels Sistemes Integrats de Gestió de Residus o bé per serveis públics 

promoguts per l’Agència de Residus de Catalunya. 
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Residus
Codi de 

Residu
Gestor

Codi de 

Gestor

Tipus de 

tractament

Àcids 200114 Sita Spe Ibèrica E-21.89 T32

Aerosols 160504 Sita Spe Ibèrica E-21.89 T32

Bases 200115 Sita Spe Ibèrica E-21.89 T32

Bateries 200133 A3 E-1023.08 V44

Cables elèctrics 200136 A3 E-1023.08 V41

Cintes i Cd's 200136 Sita Spe Ibèrica E-21.89 T32

Disolvents 200113 Sita Spe Ibèrica E-21.89 T32

Envasos buits 
contaminats

150110 Sita Spe Ibèrica E-21.89 T32

Electrònica/TV 200136 Electrorecycling E-860.04 V41

Extintors 160504 Sita Spe Ibèrica E-21.89 T32

Ferro 160117 Recuperacions Muntada E-246.96 V41

Filtres d'oli 160107 Sita Spe Ibèrica E-21.89 T32

Fluorescents 200121 UTE Urbaser, FCC Ámbito, Recypilas E-525.98 V41

Fusta 200138
Companyia Especial de Recuperacions i 

Recondicionaments, S.L. (CERR)
E-369.97 V61

Fibrociment 170605 Sita Spe Ibèrica E-21.89 T32

Línia Blanca 
(rentadores....)

200136 Viuda de Lauro Clariana, S.L. E-764.02 V41

Insect./Fito 200119 Sita Spe Ibèrica E-21.89 T32

Matalassos 200307 Tamayo E-83.94 T12

Medicaments i 
cosmètics

200132 Sita Spe Ibèrica E-21.89 T32

Neveres 200123
Agència de Residus de Catalunya (explotador FCC 

Ámbito)
E-950.06 T32

Oli mineral 130205 CATOR E-56.93 V22

Oli vegetal 200126 Sandra, S.L. E-1116.09 V33

Paper/cartró 200101
Recuperacions Muntada
Recollida i Reciclatge

E-246.96
E-937.06

V11

Piles 160604 UTE Urbaser, FCC Ámbito, Recypilas E-525.98 V44

Plàstic dur 70213
Recollida i Reciclatge

Recon
E-937.06
E-544.98

T12

Plàstic envasos 150102
Planta de Triatge d'envasos lleugers, paper/cartró i 

transferència de residus municipals de Vic
E-1018.07 V12

Pneumàtics 160103 Internitco Comerç E-1160.10 V52

Reactius de 
laboratori

160506 Sita Spe Ibèrica E-21.89 T32

Residus verds 200201 Abonos Orgànicos Boix E-776.02 V83

Runa neta 101208 Dipòsit controlat de Terres i Runes de Manlleu E-1298.12 V71

Sòlids i pastosos 80111 Sita Spe Ibèrica E-21.89 T32

Tex.roba.sabates 200110
Centro Reto

Assossiació Tapís

Tóners 80317 Sita Spe Ibèrica E-21.89 T32

Tóners 80317
GTA Sistemas

Tot Residus Industrial
E-929.06
E-932.06

V54

Vidre envàs 200102 Santos Jorge E-572.98 V14

Vidre pla 200102 Santos Jorge E-572.98 V14

Voluminosos 200307 Dipòsit Controlat d'Orís T12
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5.5.2/ Quantitats recollides 2014 

Al 2014 s’ha capgirat la tendència a la baixa dels kg gestionats a través de les 

deixalleries de Vic amb un lleuger augment dels quilos que han entrat a les 

deixalleries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al 2014 hi ha hagut un augment dels kg entrats a les deixalleries 
respecte a l’any anterior del 5,83% 
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Valors expressats en Kg

Codi de 

residu
RESIDUS Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre TOTALS (Kg/any)

200114 Àcids 20               25             45                       

160504 Aerosols 21             53                      74                       

200115 Bases -                          

200133 Bateries -                          

200136 Cables elèctrics -                          

200136 Cintes i cd's 216                 293            200           259           226                   300            195            459              198                    2.346                  

160504 Comburents -                          

200113 Dissolvents 142                 254             136            90             235           154                   142            172            352              167                    1.844                  

200136 Electrònica/TV 6.414              4.294          6.738         4.688        3.690        4.444          4.250                5.308         5.300         6.344           3.964          6.686                 62.120                

160504 Envasos a pressió 319            186           282                   85              275              55                      1.202                  

150110 Envasos buits contaminats -                          

160117 Ferralla 3.640              5.040          5.820         4.400        7.430        5.240          7.540                7.960         3.940         4.740           7.360          5.500                 68.610                

160107 Filtres d'oli 325             266                   45              150              786                     

200119 Fitosanitaris, pesticides, insecticides 14               97              48             40              20              9                  228                     

200121 Fluorescents 327                 85               216            113           233             135                   107            181            364              167             1.928                  

200138 Fusta 19.940            18.780        26.540       24.740      25.950      31.180        36.560              35.500       35.760       25.510         26.440        23.510               330.410              

170605 Fibrociment 159           79                238                     

200307 Matalassos -                          

200132 Medicaments/cosmètics 40                40                       

200123 Neveres 840                 1.610          1.260         1.360        747           918             2.346                2.061         3.996         2.069           2.121          1.680                 21.008                

130205 Olis minerals 800                 900            155           900             1.000         3.755                  

200126 Olis vegetals 750                 1.100          450            1.120        600           800             800                   1.300         800              800             750                    9.270                  

200101 Paper/cartró 6.800              4.500          8.060         6.880        8.610        8.380          8.360                14.820       7.920         8.580           7.100          8.180                 98.190                

160604 Piles 607                 659           401             295                   578            448                    2.988                  

70213 Plàstic dur 5.500              3.300          7.040         1.059        220           17.119                

150102 Plàstic envasos 720                 240             600            200           200           800             520                   1.060         1.000           480             980                    6.800                  

160103 Pneumàtics 1.055              1.380         1.160        875                   702              999             6.171                  

160506 Reactius laboratori 51                   32               47              56             20             134                   40              60                440                     

200201 Residus verds 2.940              1.490          2.620         2.380        3.900         4.100         3.400           2.640          1.520                 24.990                

101208 Runa 18.440            23.060        27.320       21.200      17.580      26.260        31.920              17.530       21.160       27.720         35.460        28.060               295.710              

80111 Sòlids i pastosos 647                 845             523            589           1.110        740                   719            809            1.082           679                    7.743                  

200110 Tex.roba.sabates 65             520             80                     560            310              280             360                    2.175                  

80317 Tònners 206                 310            259                   184            165              129                    1.253                  

80317 Tònners 20               20             13               9                  15                      77                       

200102 Vidre envàs 5.780        6.800           12.580                

200102 Vidre pla 2.920              3.040          3.000         2.840        1.640          2.140                3.360         3.340           3.380                 25.660                

200307 Voluminosos 12.200            11.840        18.580       13.600      17.460      21.640        26.220              27.140       25.640       23.800         18.740        18.160               235.020              

TOTALS (Kg/any) 85.155 79.889 112.249 88.101 89.803 103.369 124.102 115.841 117.091 118.159 106.551 100.510 1.240.820

DEIXALLERIA DE VIC

ENTRADES DE RESIDUS ANY 2014
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Realitzant una comparativa dels quilos de les diferents tipologies de residus recollits el 

2014 a les deixalleries respecte al 2013 podem comprovar quins residus han sofert 

una major variació d’aportacions. 

 Kg 2014 Kg 2013 % variació 

Electrònica/TV          64.466               57.700      11,73 

Ferralla          68.610               60.110      14,14 

Fusta        330.410             310.210      6,51 

Paper/cartró         98.190             108.640      -9,62 

Plàstic dur          17.119               73.060      -76,57 

Runa        295.710             259.100      14,13 

Voluminosos        235.020             182.220      28,98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecte els residus aportats a les deixalleries en major quantitat es detecta un 

augment de la majoria, però especialment de: 

� Voluminosos amb un augment del 28,98% 

Les causes principals d’aquests augments poden explicar-se per: 

 

� Voluminosos, la major part de l’any 2014 els residus de plàstic dur que 

arriben a la deixalleria s’han gestionat conjuntament amb els voluminosos, 
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per la dificultat de tenir de forma segregada només la tipologia de plàstic que 

vol la planta gestora, sense altra tipologia de plàstics. 

� En general, hi ha hagut un lleuger augment de les entrades d’usuaris a la 

deixalleria que conseqüentment també han portat a un augment dels quilos 

de residus entrats i gestionats. 

Per contra hi ha alguna tipologia de residus en que s’ha vist una davallada important 

de la serva aportació a la deixalleria. 

� Paper i cartró amb una davallada del -9,62% 

� Plàstic dur amb una davallada del -76,57% 

De les davallades cal destacar-ne la del plàstic dur; que tal i com s’ha comentat en 

l’apartat anterior és un material mixt del que és molt complicat trobar-ne gestors, i 

durant bona part del 2014 s’ha hagut de gestionar conjuntament amb els voluminosos. 

La davallada del paper i cartró pot ser explicada pel fet de tractar-se d’un material 

valoritzable que si es porta a la deixalleria no es percep cap retribució econòmica i si 

es porta en un gestor finalista si que es percep. 

 Kg 2014 Kg 2013 % variació 

Fluorescents             1.928                  1.884      2,34 

Neveres          21.008               11.720      79,25 

Olis minerals             3.755                  2.100      78,81 

Olis vegetals             9.270                  8.590      7,92 

Piles             2.988                  3.209      -6,89 

Plàstic envasos             6.800                  5.040      34,92 

Pneumàtics             6.171                  5.222      18,17 

Residus especials          13.970               17.200      -18,78 

Residus verds          24.990               24.770      0,89 

Tex.roba.sabates             2.175                  2.210      -1,58 

Vidre envàs          12.580               20.720      -39,29 

Vidre pla          25.660               19.860      29,20 
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Els residus recollits en petites quantitats a les deixalleries que presenten davallades 

més remarcables respecte l’any anterior són: 

� Vidre envàs amb una davallada del 39,29%.  

� Residus especials amb una davallada del 18,78% 

� Piles, amb una davallada del 6,89% 

Les causes principals d’aquestes reduccions poden explicar-se per: 

� Al realitzar el tancament de l’any a 31 de desembre, implica que si queda 

residu dins els contenidors de la deixalleria en aquesta data, aquest residu es 

comptabilitzarà al següent any i no en l’any en que s’ha entrat a la deixalleria. 

És el cas del que ha passat amb el vidre envàs; a 31 de desembre el 

contenidor de vidre envàs de la deixalleria estava a un 70% de la seva 

capacitat aproximadament, i per tal d’optimitzar el viatge fins a la planta 

gestora, no es realitza el transport fins que el contenidor està ple. 



 

60 MEMÒRIA ANUAL DEL SERVEI. ANY 2014 

� Residus especials, al aplicar taxes importants per la gestió d’aquesta 

tipologia de residus, alguns usuaris prefereixen buscar alternatives de 

reciclatge. 

� Piles, al llarg d’aquest any l’Ajuntament de Vic ha col·locat diversos 

contenidors de piles distribuïts a diferents zones de la ciutat i per tant s’han 

diversificat els punts on els usuaris poden dipositar aquest residu. La gestió 

d’aquests contenidors de piles segueix un circuit diferent al pas d’aquest 

residu per la deixalleria i per tant ha fet disminuir els quilos de piles recollits a 

la deixalleria. 

En el sentit contrari hi ha alguns residus que s’han recollit en major quantitat el 2014 

respecte al 2013 els quals són: 

� Neveres amb un increment del 79,25% 

� Olis minerals amb un increment del 78,81% 

� Plàstic envasos amb un increment del 34,92% 

� Vidre pla amb un increment del 29,20% 

 

Les causes principals d’aquests augments poden explicar-se per: 

� Neveres, un major nombre de petites empreses que recepcionen aquest 

residu, han trobat una solució fàcil i ràpida per la gestió d’aquests 

electrodomèstics al traslladar-los a la deixalleria. 

� Olis minerals, amb el context de crisi econòmica actual, un major nombre de 

particulars es realitzen ells mateixos els canvis d’olis dels vehicles i així 

eviten els costos de portar el vehicle al taller mecànic. 

� Plàstic envasos, hi ha hagut un lleuger augment de les entrades d’usuaris a 

la deixalleria que conseqüentment també han portat a un augment dels quilos 

de residus entrats i gestionats com és el cas del plàstic envàs. 

� Vidre pla, una major nombre d’empreses del sector de tancaments han dut 

aquest residu a la deixalleria per gestionar-lo correctament. I altres empreses 

que ja el duien han vist incrementada la seva activitat i per tant també els 

residus a aportar a la deixalleria. 

Comparativa d’aportació d’alguns dels residus més significatius en pes a la deixalleria 

de Vic, respecte a altres dues deixalleries de característiques similars. 
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La deixalleria de Vic ha recollit més ferro, fusta i paper i cartró per habitant i any que la 

deixalleria de Mollet i de Granollers, segurament degut a que Vic té menys incidència 

de furts que les altres dues deixalleries, tot i tenir-ne. 

Per contra, Vic ha rebut quantitats molt inferiors de residus verds i runa que les altres 

dues deixalleries. 

 Habitants 2014 Habitants 2013 

Kg 

deixalleria/habitant 

any 2014 

Kg 

deixalleria/habitant 

any 2013 

Vic 41.956 41.647 25,10 22,66 

Mollet 51.719 51.954 23,09 27,55 

Granollers 59.930 59.753 35,44 35,73 

 

La generació de residus de deixalleria per habitant i any ha augmentat 
el 2014 respecte al 2013 a Vic, i ha disminuït a Mollet i Granollers.  
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Mollet és la deixalleria que ha disminuït més aquest rati. De les tres deixalleries Vic és 

la que genera menys kg de residus per habitant i any. 

Cal tenir en compte que les dades de les deixalleries de Mollet i Granollers no són 

completament reals, ja que no es disposava de les dades del mes de desembre i per 

tant, per aquest mes s’ha realitzat una extrapolació. 

5.6. Visites escolars a la deixalleria 

Dins del programa educatiu de medi ambient que ofereix l’ajuntament de Vic als 

diferents centres escolars del municipi, existeix la possibilitat de realitzar una visita a 

les instal·lacions de la deixalleria. 

Aquestes visites les realitza personal de Vialnetvic i tenen una durada aproximada 

d’una hora.  

Amb les visites és pretén assolir els següents objectius: 

Comprendre la millora ambiental que representa la recollida selectiva i la 

valorització de residus. 

Explicar el funcionament d’una deixalleria (tipologia i destinació dels residus, 

horaris, etc) 

Desvincular el concepte de deixalleria i dipòsit d’escombraries. 

Fomentar la participació dels ciutadans en la recollida selectiva de les deixalleries. 

Impulsar hàbits encaminats a la prevenció de residus i a la recollida selectiva. 

Al llarg del 2014 es van realitzar diverses visites a la deixalleria municipal, 

concretament les escoles que van participar-hi van ser: Salarich, Sagrat Cor, Eina, 

Pare Coll, Andersen, Escorial i IES Vic. 

 

 

 

 

 

 

 

Visita escolar Pare Coll. Font: Elaboració pròpia 
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MESOS

Nº de contenidors en 

perfecte estat de 

segregació 2014

Nº de contenidors 

inspeccionats en 

inspeccions realitzades 

2014

Resultat Indicador 2014 

(%)

Nº de contenidors en 

perfecte estat de 

segregació 2013

Nº de contenidors 

inspeccionats en 

inspeccions realitzades 

2013

Resultat Indicador 2013 

(%)

Gener 20 24 83,33% 17 24 70,83%

Febrer 23 26 88,46% 18 21 85,71%

Març 23 25 92,00% 19 24 79,17%

Abril 26 26 100,00% 20 23 86,96%

Maig 21 22 95,45% 21 25 84,00%

Juny 22 26 84,62% 21 25 84,00%

Juliol 17 23 73,91% 26 26 100,00%

Agost 18 25 72,00% 23 25 92,00%

Setembre 16 23 69,57% 24 27 88,89%

Octubre 20 24 83,33% 20 23 86,96%

Novembre 19 23 82,61% 25 25 100,00%

Desembre 22 24 91,67% 25 25 100,00%

Acumulat any 247 291 84,88% 259 293 88,40%

5.7. Qualitat del servei de deixalleries 

L’objectiu de l’indicador de qualitat del servei de deixalleries es conèixer l’estat de 

correcte segregació dels residus que entren a la deixalleria en els corresponents 

contenidors. 

Aquest indicador es calcula realitzant una inspecció dels contenidors de la deixalleria 

per tal de comprovar si els residus dipositats en cadascun són els correctes. Així 

doncs, es mesura el nombre de contenidors que tenen els residus dipositats 

correctament respecte el total de contenidors inspeccionats. 
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Si Q ≥ que 90 % la qualitat del servei de deixalleries és Òptim 

Si 90% >Q>75 % la qualitat del servei de deixalleries és Acceptable 

Si Q< 75% la qualitat del servei de deixalleries és Inacceptable 
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El resultat de l’indicador del 2014 ens dona un valor de 84,88% 
considerat com acceptable. 

 

Tot i donar un valor d’acceptable, al 2014 s’ha obtingut un resultat més dolent de 

l’indicador del nombre de contenidors de la deixalleria en perfecte estat de segregació 

de residus respecte al nombre de contenidors inspeccionats. Al 2013 el resultat era del 

88,40%. Els mesos d’estiu de 2014, amb un major nombre d’entrades a la deixalleria i 

més dificultat per controlar on dipositen els residus els usuaris, són els que han donat 

resultats pitjors dins el rang d’inacceptables. Tot i així, cal continuar insistint amb la 

informació/formació donada als usuaris de la deixalleria per millorar la segregació de 

residus. 

5.8. Dades econòmiques 

Mensualment Vialnetvic emet factura a Sermuvic en relació als servei de deixalleria 

que realitza durant el mes.  

5.8.1/ Cost del servei 

Aquest cost és fix cada mes segons cànon de preus establert per contracte entre 

Sermuvic i Vialnetvic. 

5.8.2/ Cost de tractament dels residus 

Aquest cost varia en funció de la quantitat de residus que es gestionen a les 

deixalleries durant el mes. L’import s’obté de les tones de residus gestionades pel preu 

de tractament que estableixen els corresponents gestors per cadascun dels residus. 

Aquest cost l’assumeix directament Vialnetvic, ja que es considera que està inclòs en 

el preu de servei mensual establert per cànon entre Sermuvic i Vialnetvic. 
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6. NOVETATS DEL SERVEI 

Al llarg del 2014 s’han dut a terme diverses actuacions de millora del servei de 

Vialnetvic. A continuació es detallen: 

 

S’ha instal·lat una nova càmera de control al parc de maquinaria on s’estacionen els 

vehicles de Vialntevic. Es va detectar la necessitat de col·locar una nova càmera per 

obtenir imatges d’una part de la nau que quedava en angle mort. El cost de la càmera 

de control ha estat de 585,02 € (sense IVA). 

 

 

 

 

 

 

 

Càmera de control. Font: elaboració pròpia 

 

S’ha instal·lat un nou aplicatiu de pesatge d’entrades de residus a la deixalleria, el 

qual permet introduir més informació dels pesatges. El cost de l’aplicatiu ha estat de 

3010,30 € (sense IVA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nou aplicatiu de bàscula. Font: elaboració pròpia 

Implantació d’un aplicatiu informàtic a la deixalleria mòbil per registrar digitalment 

les aportacions de residus dels usuaris mitjançant una tablet. Aquest programa és el 
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mateix que s’ha instal·lat a la deixalleria fixa i permet unificar la forma de treball de les 

dues deixalleries i també afavoreix el tractament de les entrades de forma conjunta. El 

cost de l’aplicatiu és el mateix que de la novetat anterior, ja que s’ha fet conjuntament. 

 

 

 

 

 

 

 

Programa deixalleria mòbil. Font: elaboració pròpia 

 

S’ha iniciat la recollida de càpsules de cafè de tot tipus (plàstic i alumini), tant a la 

deixalleria fixa com a la deixalleria mòbil. Hi havia demanda de la població per 

gestionar correctament aquests residus. No ha tingut cost d’implantació. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidors càpsules de cafè. Font: Elaboració pròpia 

 

 

S’ha instal·lat un punt d’anclatge a la teulada del rentador per facilitar el rentat de 

forma segura de les zones més elevades i de difícil accés dels vehicles. Amb aquesta 
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mesura s’evita el risc de caigudes en alçada dels conductors mentre estan realitzant el 

rentat del vehicle. El cost d’aquesta instal·lació ha estat de 768,67 € (sense IVA). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Punt anclatge rentador. Font: Elaboració pròpia 

 

La bàscula de petites dimensions de la deixalleria utilitzada pel pesatge de residus 

de poc pes, s’ha instal·lat dins l’oficina d’atenció als usuaris de la deixalleria, per 

facilitar el seu ús per part dels operaris de control d’accés a la deixalleria. El cost del 

canvi d’ubicació ha estat de 292,56 € (sense IVA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bàscula petites dimensions. Font: Elaboració pròpia 
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7. CONCLUSIONS 

Fent una valoració global del servei de Vialnetvic al 2014 respecte al que va oferir l’any 

2013, es veu una lleugera tendència a l’augment dels residus recollits, tot i realitzar els 

mateixos serveis que l’any anterior. 

Els residus recollits en el servei de neteja viària han estat un 10,25% més respecte 

l’any anterior, recollint-se un total de 873.680 kg. 

La recollida de multiproducte també ha augmentat al 2014 un 2,63%, recollint-se al 

llarg de l’any 3.110.250 kg 

En referència al servei de deixalleries, s’ha invertit la tendència de l’any anterior i han 

augmentat les entrades d’usuaris un 4,3%,i pel que fa als residus recollits s’ha 

augmentat un 5,83%. Al 2014 s’han registrat un total de 17.287 entrades d’usuaris i 

1.238.474 kg recollits. 

En quan a l’eficàcia del servei de neteja viària calculada a través d’un indicador que 

mesura la rapidesa de resolució de les incidències que es detecten en el servei, s’obté 

un valor de 96,39 %.  

En quan a l’eficàcia del servei de recollida de multiproducte calculada a través 

d’un indicador que mesura la rapidesa de resolució de les incidències que es detecten 

en el servei, s’obté un valor de 98,82 %.  

En l’indicador de la qualitat del servei de deixalleria, que mesura el grau de correcta 

separació i selecció de les diferents fraccions de residus recollides en els 

corresponents contenidors, s’obté un valor de 84,88%. 

Destacar que de les queixes i incidències detectades respecte al servei de 

Vialnetvic al llarg d’aquest 2014, només un 5% relacionades amb el servei de recollida 

i un 27% relacionades amb el servei de neteja viària no han pogut ser resoltes. 

Pràcticament la totalitat de les no resoltes depenen d’altres organismes com la brigada 

de l’ajuntament per solucionar-se completament. 
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8. OBJECTIUS 2013 I 2014 

En aquest apartat es presenten els objectius de Vialnetvic. En primer lloc es mostren 

els objectius que es van definir pel 2013 amb indicació del seu estat, podent-se definir 

com Assolit, En procés de consolidació, Finalitzat, Iniciat i Pendent. 

Posteriorment, es presenten els nous objectius a incorporar al 2014. 

8.1. Estat dels objectius definits pel 2014 

Objectiu Estat Actuacions 

Evitar riscos de caiguda de 
diferent nivell, des del moll de 
descàrrega a dins els 
contenidors. 

Finalitzat S’han instal·lat un conjunt de 
baranes fixes i mòbils a tot el 
contorn dels contenidors. 

Millorar eficiència escombrada 
mixta  

En procés de 
consolidació 

S’han elaborat rutes de neteja 
nova. S’estan posant en pràctica 
per detectar possibles millores a 
tenir en compte 

Millorar eficiència neteja manual  En procés de 
consolidació  

S’han elaborat rutes de neteja 
nova. S’estan posant en pràctica 
per detectar possibles millores a 
tenir en compte. 

Millorar eficiència recollida MP  Pendent  

Millora de les instal·lacions  Finalitzat S’ha reforçat del paviment del 
rentador de vehicles, s’ha construït 
una escala d’accés al rentador i 
s’ha construït una tarima d’obra 
per col·locar una cubeta de 
retenció de pèrdues a la zona de 
càrrega de gas oil. També s’ha 
comprat una bomba pel traspàs 
d’oli de dipòsits petits al contenidor 
de 1.000 litres de la deixalleria. A 
més a més, s’ha pintat l’escala 
d’accés a les oficines i la bàscula 
de la deixalleria. 

Millora seguretat en accessos de 
la deixalleria 

Pendent Adequació dels tancaments de les 
portes d’accés a la campa exterior 
d’emmagatzematge de 
contenidors i d’entrada a la 
deixalleria. 
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8.2. Nous objectius 2015 

Els objectius de cara al 2015 són, per una banda consolidar i finalitzar aquells 

pendents del 2014 i, per una altra banda, incorporar-ne de nous per tal de seguir 

millorant la prestació dels serveis de Vialnetvic. 

A la següent taula es presenten els nous objectius que s’incorporen al 2015. 

 

Objectiu Estat Actuacions 

Aplicatiu informàtic de control 
d’accessos a la deixalleria fixa i 
mòbil 

En 
funcionam
ent 

Instal·lat al 2014. Consolidació per un 
perfecte funcionament del programa. I 
formació de tot el personal implicat 

Millorar eficiència escombrada 
mixta 

En proves Consolidació de rutes 

Millorar eficiència neteja manual En proves Consolidació de rutes 

Millorar eficiència recollida MP Pendent Redefinir i millorar les rutes del servei 

Millora de l’estat dels contenidors 
de MP 

Pendent Reparació de contenidors de MP 

Calibració / verificació de la 
bàscula 

Pendent Cal realitzar-la al 2015. Última va ser 
al 2013 

Millora seguretat en accessos de 
la deixalleria 

Pendent Adequació dels tancaments de les 
portes d’accés a la campa exterior 
d’emmagatzematge de contenidors i 
d’entrada a la deixalleria. 

 

 

 


