
CARTA DE SERVEIS DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS 

 

 

Servei de neteja 

Neteja viària i d’interiors dels equipaments municipals 

Neteja viària 

El servei de neteja té com a objectiu el manteniment continu del bon estat de neteja de la 
via pública, tenint en compte els usos dels espais, l’activitat comercial, la densitat de 
població, les vies de circulació de persones i vehicles i les zones d’esbarjo. El servei es presta 
de dilluns a divendres. 

Els serveis prestats són els següents: 

 Neteja de les vies públiques amb escombrada manual, mecànica, mixta i amb aigua a 
 pressió. 
 Neteja de taques relliscoses, eliminació de xiclets, recollida d'excrements, neteja 
 d’adhesius, retirada de cartells i punts bruts. 
 Neteja de parcs i jardins  
 Neteja de pintades i paviments. 
 Campanya de la fulla a la tardor. 
 Recollida d’animals morts en la via pública. 
 Recollida de fibrociment en la via pública. 
 Neteja del mercats setmanal: els dijous. 
 Neteja d’actes socials, culturals o esportius. 

Neteja interior d’espais municipals 

Neteja interior dels edificis municipals: edificis corporatius, educatius, culturals i esportius  

Sensibilització mediambiental i de respecte cap a la neteja i la generació de residus 

Com a objectiu general es pretén aconseguir que la ciutadania millori els seus hàbits i 
actituds cíviques vers la neteja de l’espai públic i el tractament selectiu dels residus. Amb 
aquesta finalitat es realitzen campanyes d’informació i sensibilització per donar a conèixer 



els recursos que en aquest àmbit la ciutadania té disponibles i les recomanacions que 
regeixen un comportament cívic desitjable. 

Destinataris/àries:  Centres públics municipals de la ciutat i la ciutadania en general 

Formes de col·laboració i participació dels/les usuaris/àries en la millora del servei 

L’Ajuntament promourà la col·laboració i la participació ciutadana en la definició, execució i 
millora dels serveis. La finalitat és fer una avaluació participativa, fomentant així la 
democràcia, la cooperació i el consens. 

Els canals per incorporar la percepció de la ciutadania poden ser diversos: 

  Aportacions individuals i/o col·lectives, en qualsevol dels espais, òrgans i/o 
 instruments de participació. 
 Valoracions mitjançant enquestes de satisfacció. 
 Escrits dirigits al servei. 
 Formulació de queixes, suggeriments, consultes i agraïments 
 Per facilitar la comunicació amb la ciutadania i detectar àrees de millora del servei, 
 l’Ajuntament s’ha dotat de dos canals de contacte preferents: 
 La Bústia de Queixes i Suggeriments per a la presentació de queixes, suggeriments, 
 consultes i agraïments relacionats amb els serveis municipals. 
 Aquest mateix recurs es pot utilitzar també, via presencial, adreçant-vos a l’Oficina 
 d’ Atenció al Ciutadà, situada a l’Ajuntament. Us recomanem demanar 

cita prèvia al telèfon 938 122 179 o a través del web municipal 

Drets i deures de la ciutadania 

Drets 

 Gaudir d’un servei de neteja de la via pública i dels espais públics interiors. 
 Disposar d’ un servei de recollida i transport a plantes de tractament, d’aquells 

residus que es generin selectivament a les llars i als comerços. 
 L’Ajuntament fomentarà i col·laborarà amb els/les particulars i entitats les accions i 

actuacions que es realitzin en matèria de neteja pública. 
 Accés a la informació actualitzada sobre neteja i residus. 
 Difusió de campanyes de sensibilització i conscienciació vers la ciutadania. 

Deures 

 La ciutadania de Sant Julià de Vilatorta està obligada a mantenir una conducta 
que tendeixi a evitar i prevenir l’ embrutiment de l’espai públic. 

 Obligació de no llençar i abandonar a la via pública tota mena de productes en 
qualsevol estat. 



 Correspon als/les ciutadans/anes la neteja de les voreres, els passatges particulars, 
els patis interiors de les illes, els solars particulars, les galeries comercials i les rampes 
d’accés als aparcaments, així com les reixetes de desguàs i similars instal·lades al final 
d’aquestes. 

 No satisfer necessitats fisiològiques ni escopir a la via pública. 
 No donar de menjar als animals a la via pública. 
 Recollir els excrements dels vostres gossos. 
 Promoure la minimització dels residus, la reutilització i la recollida segregada i 

selectiva de les diferents fraccions residuals.  
 Realitzar a la vostra llar la selecció de residus i depositar-los en els contenidors 

adients. 
 Portar a la deixalleria o sol·licitar la recollida de tota mena de residus voluminosos. 
 Portar als punts verds de la ciutat aquells residus tipificats com a perillosos o 

potencialment perillosos (aquest servei es descriu a la Carta de Medi Ambient). 
 Fer ús de les saques per dipositar runes i similars. 
 Els/les propietaris/àries dels immobles, o subsidiàriament els/les titulars de l’ús dels 
 immobles, estan obligats/es a mantenir-los en condicions adients de seguretat, 

neteja i ornat públic. 
 Els/les propietaris/àries de solars i terrenys els hauran de mantenir lliures 

d’escombraries i residus, i en les degudes condicions d’higiene, salubritat, seguretat i 
ornat públic. 

 No fer pintades ni enganxar res a la via pública. 
 

Servei de recollida de residus 

Aquest servei és l’encarregat de supervisar les prestacions que es detallen a continuació, les 
quals s’ofereixen a través de diferents empreses especialitzades, mitjançant un contracte 
públic. 

a) Recollida i transport de residus municipals i posterior reciclatge i tractament a les plantes  
especialitzades. Els residus domèstics són recollits de forma selectiva des de l’origen dels 
domicilis els comerços, les oficines i els serveis ( també residus procedents de la neteja de 
les vies públiques, zones verdes, àrees recreatives , els animals domèstics morts, els mobles, 
els estris i els vehicles abandonats, els residus i els enderrocs procedents d’obres menors i 
reparació domiciliària) 

Les fraccions recollides són les següents: rebuig, orgànica, paper, cartró, envasos i residus 
voluminosos, com ara mobles i electrodomèstics. 

b) Neteja viària, tal com estableix l’Ordenança General de Neteja del municipi. Aquesta 
neteja s’efectua sobre calçada, places i altres espais oberts, com ara els solars municipals i 



els espais interiors d’equipaments municipals. A més, s’actua sobre voreres com a 
complement de les actuacions regulars de neteja del veïnat. 

Persones destinatàries: 

Ciutadania en general 

Cost per l'usuari: 

Segons l'establert a l'ordenança fiscal vigent 

Equip tècnic: 

Empresa de serveis de Recollida i gestió Residus 

Àrea responsable: 

Medi Ambient 

Unitat responsable: 

Medi Ambient 

Unitats implicades: 

Medi Ambient 

És un servei obligatori: 
Si 

Ajuntament 
Plaça Marquès de la Quadra, 1 

Responsable:  

Lluís Solanas. Regidor de Medi Ambient 

Tel.: 938 122 179 

solanasrl@vilatorta.cat 

Horari d’atenció al públic: dimarts i dijous de 10 a 13 hores 

Missió i valors 

La nostra missió se centra en els següents tres aspectes: 



1. Mantenir la via pública i els equipaments municipals nets i contribuir d’aquesta manera a 
la qualitat de vida de la ciutadania. 

2. Prestar un servei públic de recollida selectiva i transport dels residus domèstics i 
comercials, per tal d’afavorir el tractament mediambiental. 

3. Millorar l’actitud i els comportaments cívics de la ciutadania mitjançat campanyes de 

sensibilització i informació. Els nostres valors són la sostenibilitat, el respecte ediambiental, 
la voluntat de servei vers la ciutadania, l’eficàcia i l’eficiència en la gestió del servei i recursos 
públics. 

Recollida de residus voluminosos 

El servei de recollida de mobles a domicili accepta mobles vells, matalassos, 
electrodomèstics de línia blanca i altres estris vells, així com les restes més menudes del 
trencament de grans elements. 

Destinataris/àries : Esidents a Sant Julià de Vilatorta. Aquest servei no s’ofereix a empreses 
que instal·len mobiliari en habitatges particulars. En aquest cas, és la pròpia empresa que ha 
d’eliminar el material vell i fer-se càrrec de la despesa que suposa. Només es recullen en el 
domicili els mobles vells resultants del bricolatge fet per un/a ciutadà/ana. 

Com sol·licitar el servei El telèfon per fer la reserva del servei a les oficines de l’Ajuntament 
938 122 179, en horari continuat, de 8 a 15 hores, de dilluns a divendres i dimarts i dijous 
també de 17 a 20 hores. Cal trucar per rebre dia i hora, així com les instruccions per a la 
recollida. 

Correu electrònic: sjv.ajuntament@vilatorta.cat 

 

Calendari de recollides 

 Dilluns i divendres: multiproducte. 
 Dimarts, dijous i diumenge: cubell fracció orgànica, en bossa a part a sobre el cubell: 

bolquers i compreses. També es poden treure restes de jardí dins el cubell (si no us hi 
caben, en podeu demanar un de més gran a l’Ajuntament). 

 Dimecres cada quinze dies: cubell fracció resta. 



 Els dissabtes no hi ha recollida. 
 Les deixalles s’han de treure al carrer entre les 8 i les 10 de la nit. 
 Andròmines: dos cops al mes. Cal trucar a l’Ajuntament. 
 Restes de jardí i brancada: primer dilluns de cada mes. 
 Deixalleria mòbil: segon divendres de cada mes. 
 Envasos de vidre: en els contenidors situats a la via pública. 

Sistema de recollida porta a porta 

Ho sabies que amb el sistema Porta a Porta cada dia que toca orgànica pots treure restes de 
jardí? Per fer-ho has de demanar a l'Ajuntament els contenidors de restes vegetals i de 
jardineria. Pots escollir entre dues mides: 120 L i 240 L. Cal reservar-los passant per les 
oficines de l'Ajuntament a omplir una sol·licitud i dipositar una fiança de 20 €. I alerta! No hi 
pot haver brancada! 

Cada dia que toqui orgànica pots treure el cubell gran de jardineria, i no cal que facis servir el 
petit. A dins d'aquest cubell gran hi pots posar l'orgànica domèstica, que anirà dins d'una 
bossa compostable, i també hi pots posar restes d'herba tallada, fulles, etc. El Servei de 
Recollida te'l buidarà cada nit que toqui orgànica.  

En aquests cubells no hi pots posar restes de jardí que ocupin molt volum, com branques o 
troncs. Aquestes restes de més volum les recollirem a part, com fins ara, el primer dilluns de 
cada mes, durant tot l'any.  

Sistema porta a porta 

Aquest nou sistema consisteix a deixar les deixalles, prèviament seleccionades a casa, davant 
del portal del vostre domicili, segons un calendari establert.  

Aquest sistema permetrà la recuperació de molts materials que fins ara es llencen a 
l’abocador: estem segurs que entre tots podem arribar al 80% de selecció de residus, molt 
superior a l’actual, que és del 52%.  

Aquest canvi en la recollida de les deixalles serà un benefici molt important per al medi 
ambient i per al nostre municipi. Però necessitem la col·laboració de tothom!  

Àrea d'aportació de residus:  

Els veïns de disseminats disposen d’una tarja d’accés a l'àrea d'aportació per les oficines de 
l'Ajuntament.  

Recordeu que l’àrea d’aportació de residus del polígon, oberta de 6 a 9 del vespre,  va 
comptar amb la presència d’un agent cívic per informar als veïns de disseminats i de segones 
residències d'on posar cada residu. Aquest agent ha ajudat a tothom al moment de posar 
cada residu dins del contenidor corresponent. Amb aquesta mesura, de caràcter informatiu 



es pretenia oferir un servei complementari per facilitar la implantació del nou sistema de 
recollida de residus del municipi. 
A partir del 18 de juny de 2018, aquesta àrea està tancada amb una tarja d’identificació 
personalitzada per cada veí, mesura que pretén evitar els abocaments incontrolats. Els 
nouvinguts poden passar per l'Ajuntament a recollir la seva tarja. 

 

Recomanacions 

- Recordeu que cada habitatge ha de disposar del seu cubell d’orgànica.  
- El cubell està vinculat amb el vostre domicili i és intransferible.  
- El cubell marró reixat és per ús domèstic, no serveix per treure'l al carrer, per tant la 

fracció orgànica s’ha de treure exclusivament amb el cubell de 25 l que us vam donar 
i bossa compostable.  

- Assegureu-vos que les bosses són compostables. Les bosses plàstiques marró del 
supermercat, no ho són.  

- Si el recipient no és el correcte no es recollirà la fracció orgànica.  

Agraïm als veïns el seu compromís en l’aplicació del sistema porta aporta al municipi, 
que està donant molt bons resultats. Recordem igualment que teniu a la vostra 
disposició a les oficines municipals un calendari amb tots els dies de recollida de cada 
fracció per tot l’any o el podeu consultar en aquest apartat i que puntualment anirem 
informant de les novetats o canvis a l’infovilatorta  

Participar en la recollida selectiva de residus, fent el primer pas en la separació de les 
deixalles a la llar és un gest cívic que contribueix a la preservació de l’entorn. Els residus 
són aprofitables a través del seu reciclatge i recuperació, esdevenint un recurs en lloc 
d’un residu i aportant beneficis tant ambientals com socials per tothom. 

Es demana la col·laboració de tots els veïns per tal de facilitar la recollida dels residus i 
garantir la netedat i salubritat de l’espai públic. Recordem la necessitat de que el cubell de 
l'orgànica quedi ben tancat, per això cal deixar l'ansa al mig o al davant i així queda trabada, 
si la deixeu col·locada cap al darrera del cubell es pot obrir i els animals hi poden tenir accés i 
escampar els residus per la vorera, amb el problema afegit que genera al veinat i la feina 
extra de la brigada que ho ha de recollir a mà. 

Data d’elaboració: 20/01/2020 

Persona responsable de l’actualització: Roser Godayol 


