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La recollida de voluminosos
Què són els voluminosos?
Els voluminosos són els residus que, per les seves dimensions, no
caben als contenidors de la via pública i que acostumen a ser difícils
de transportar (mobles, estris vells, matalassos, somiers, fèrrics i
altres materials rebutjats).

Facilitar al ciutadà la seva recollida per evitar abandonaments.

La recollida de voluminosos
Què puc fer si em vull desprendre d’un voluminós a Igualada?
• Deixalleria fixa. Instal·lació que permet fer una recollida selectiva d'aquelles
fraccions dels residus municipals per a les quals no hi ha un sistema de recollida
domiciliària o uns contenidors específics al carrer. Està ubicada al polígon industrial
“Les Comes”, al C/ de França, 24, telèfon 93 804 9241.

• Recollida concertada de
voluminosos.
Servei segons un horari preestablert,
previ avís del ciutadà.
- Oficina d’Atenció de la Societat
Municipal Mediambiental d’Igualada, via
telèfon, online (web) o presencial.
- Oficines de Medi Ambient de
l’Ajuntament, via telèfon, online (e-tram) o
presencial.

La recollida de voluminosos
Quina és la realitat?

Voluminosos a Igualada (Kg) - 2012

• Recollida de voluminosos
concertats.

43.900

Recollir i transportar tot tipus d’objectes
voluminosos que el ciutadà hagi dipositat
al carrer, prèvia trucada telefònica
sol·licitant el servei.

voluminosos concertats
voluminosos abandonats

161.200

• Recollida de voluminosos NO
concertats
Recollir i transportar tot tipus d’objectes
voluminosos abandonats a qualsevol punt
de la ciutat.

EDUCACIÓ I INFORMACIÓ
Cal reforçar l’educació i la
informació d’aquest servei per
evitar l’abandonament de
voluminosos no concertats.

La recollida de voluminosos
RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS CONCERTADA

RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS ABANDONATS

Funcions
Recollir tots els punts de residus voluminosos,
prèviament comunicats per la ciutadania
d’Igualada, requerint el servei.

Funcions
Recollir tots els residus voluminosos abandonats
abans de 24 hores del seu abandonament a la via
pública.

Funcions
Deixar l’espai lliure de restes de residus, en la seva totalitat.
Realitzar una recollida neta i ordenada per tal de no afectar l’estat de netedat de la ciutat.
Evitar produir soroll durant la realització del servei, com ara els cops en dipositar els residus en els vehicles o
les aixecades de veu innecessàries.
Abast:
Aquest sistema s’aplica a aquells avisos que hagin
sol·licitat el servei de tots els districtes d’Igualada.
Els residus voluminosos es trobaran al carrer, davant
de les porteries o en les ubicacions de contenidors
més pròximes.

Abast:
Aquest sistema s’aplica a tots els districtes d’Igualada.
Els residus voluminosos és poden trobar a qualsevol part
de la via pública. Per garantir que cap voluminós o
andròmina abandonada romangui al carrer més de 24
hores, es realitzarà un repàs de tota la ciutat, i es donarà
cobertura als avisos del personal del servei, els serveis
tècnics municipals i els propis comandaments.

La recollida de voluminosos
Descripció del procés

Dia de recollida

Ubicació

Itinerari

Buidatge

Triatge

Uniformes i neteja viària

RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
CONCERTADA

RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
ABANDONATS

Dijous, a partir de les 10 del vespre.

Dilluns, dimarts, dimecres, divendres i
dissabte.

Davant de la seva porteria o en la
ubicació més pròxima de contenidors,
evitant obstaculitzar el pas.

Normalment al costat dels contenidors.

L’equip realitza l’itinerari més òptim per
donar cobertura a totes les peticions.

Per tota la ciutat.

Planta de transferència.

Triatge de materials i descàrrega a la deixalleria
de fustes, fèrrics, tèxtils, RAEEs, matalassos i altres elements.
Tots els operaris treballaran degudament uniformats i
amb els corresponents mitjans de protecció establerts per aquest tipus de tasca.
L’equip disposa dels eines necessàries per escombrar i garantir el perfecte estat de
netedat de la via pública un cop finalitzat el servei.

La recollida de voluminosos
RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
CONCERTADA

Equip
Maquinària
Dedicació
Pressupost

RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
ABANDONATS

Conductor i peó
Vehicle Iveco Daily bolquet 10 m3 i plataforma (GNC)
52 jornades/any (40% jornada)

246 jornades/any (40% jornada)

6.626,93 €

36.481,69 €

La recollida de voluminosos
Problemàtica associada a la recollida de voluminosos
• Dificultat de transport.
• Limitacions en la recollida. No es poden recollir amb la deixalleria mòbil.
• Baixa utilització del servei de recollida concertada. Durant el 2012 es van rebre 660
trucades (36% del servei).
• Necessitat d’un servei paral·lel de recollida de voluminosos abandonats.
• Conflictes en l’accés als domicilis particulars.
• Buidatge de pisos sencers.
• Robatoris a la deixalleria i posterior
abandonament a la via pública.
• Despesa econòmica.
• Perjudica la imatge de ciutat endreçada.

La recollida de voluminosos
EL BANC DE MATERIAL REUTILITZAT
El Pacte social per Igualada
és un pacte entre les entitats i el
govern municipal per fer front a la
pobresa extrema i el risc d’exclusió,
prevenir i evitar condicions
d’habitatges insalubres,
desnonaments, etc.

Mesures de suport a les persones
9. Creació d’un banc amb articles de la llar: mobiliari,
electrodomèstics, jocs, material escolar, llibres, bates, xandalls,
bambes i el mèdic/ortopèdic.
Com? Conveni i/o acord amb entitats socials perquè gestionar el banc.
Qui? Departament de Medi Ambient, Acció Social + entitats i/o
associacions + empreses
Quan? 2013-2014

Moltes gràcies per la
vostra atenció.
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