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Inspecció neteja viària Sabadell 2018

Objectiu inspecció: 

escombrat manual

88 sectors:
 freqüència 6 cops/setm. 12

 freqüència 5 cops/setm.     20

 freqüència 4 cops/setm.     37

 freqüència 3 cops/setm.     10

 freqüència 2 cops/setm.       3

 freqüència 1 cop/setm.        6

Mostra de 32 sectors:
 7 

 7

 12

 3

 1

 2

Treball de camp: del 27 de novembre de 2018 al 4 de 

febrer de 2019



Inspecció neteja viària Sabadell 2018 Resultat inspeccions

 El servei no s’ajusta al previst en l’oferta (fase 2), amb un incompliment global del 40,15%

 L’organització del servei –freqüències- que l’empresa realitza és diferent (2017):

• no forma part de l’oferta presentada (en cap de les seves fases)

• l’Ajuntament no l’ha acceptat formalment i

• no s’ha tramitat cap modificació del contracte que la incorpori com addenda de la seva oferta inicial

 l’empresa està subdividint els sectors del municipi en subsectors i els aplica una freqüència inferior: no tots els

carrers d’un mateix sector són escombrats amb la freqüència determinada a l’oferta.
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- La nova planificació (fase 2017) suposa un incompliment de les

freqüències de l’oferta (fase 2) del 36,28% del servei.

- A més, en pràcticament una quarta part dels sectors visitats es detecta

absència d’operaris, especialment els dissabtes (61,5% dels sectors).

incompliment global del 40,15%

DLL DM DX DJ DV DB
TOTAL 

SETMANAL

Sectors d'escombrat manual inspeccionats 25 26 23 21 29 13 137

Sectors d'escombrat manual inspeccionats amb absència operari 5 5 3 5 6 8 32

% d'absència d'operari 20,0% 19,2% 13,0% 23,8% 20,7% 61,5% 23,4%

ESCOMBRAT MANUAL
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36% del municipi amb incompliment >50%

El 6% restant té un lleuger increment del servei (inferior 

al 2% del servei) o no bé s’executa (Can Gambús).

Incompliment >75%:
- sector 14: Can Llong (ronda Europa, avinguda d’Estrasburg)

Incompliment entre el 50 i el 60% del servei:

- sector 56: part central de la Creu de Barberà
- sector 74: part de Can Puiggener, Torreguitart i una part de Ca n’Oriac
- sector 32: entorn del Parc Taulí
- sector 71: la Roureda
- sector 29: Covadonga, Sol i Padrís i Les Termes (c. de Balmes, c. Sol i Padrís, ronda de

Santa Maria i entorns)

Incompliment entre el 60 i el 70%:
- sector 50: Campoamor (entre els carrers Moragas i Barret i Goya i Ramon Albó i passeig

d’Espronceda)
- sector 20: Centre (quadrant nord-oest a tocar amb Hostafracs i Creu Alta)
- sector 1: Ca n’Oriac (avinguda Matadepera) i la Concòrdia (avinguda Concòrdia i Josep

Tarradelles fins a plaça Espanya)
- sector 59: Gràcia (per sota de la Gran Via i fins Narcís Monturiol)
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La conseqüència de l’incompliment

El municipi presenta un estat deficient de neteja per la presència de residus en voreres, zones enjardinades, rigoles, etc.:

• El 46% dels trams dels carrers dels sectors avaluats presenten excrements d’animals

• El 82% dels trams dels carrers dels sectors avaluats presenten papers, bosses plàstic, bosses d’escombraries, terres (grans visuals)

• El 32% dels trams dels carrers avaluats presenten residus i grans acumulacions de fulles a la rigola
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• El 16% dels trams dels carrers dels sectors avaluats presenten residus (grans visuals) en zones enjardinades, escocells i parterres

• El 5% dels trams dels carrers dels sectors presenten residus barrejats amb fulles

• Fins a 20 àrees d’aportació d’un mateix sector s’han localitzat amb presència de residus (cartrons, bosses d’escombraries, etc.)

• Fins a 22 papereres desbordades, brutes o trencades s’han localitzat en un mateix sector



Ajuntament de Sabadell
Regidoria de Serveis Municipals

Servei de Recollida i tractament de residus i neteja viària


