Una nova etapa en la recollida
selectiva de residus i la neteja
---Tots els contenidors del nucli urbà de Sant Boi es renovaran
a partir del dia 3 d’octubre
---La inversió global en el canvi del sistema de recollida
selectiva ascendeix a 5,2 milions €
---La flota de neteja incoporarà nous vehicles i maquinària
abans de finals d’any
Una nova etapa

L’Ajuntament de Sant Boi inicia una nova etapa de canvi en la neteja i la recollida selectiva de
residus. Els primers passos en aquesta nova etapa són la renovació del sistema de recollida
selectiva de residus domiciliaris, el canvi del sistema de recollida de mobles i trastos vells i
la incorporació de nous vehicles a la flota del servei de neteja.

SB renova

SB Renova és la imatge que identifica la nova etapa de millora contínua de la qualitat de
l’espai públic a Sant Boi, tant pel que fa a la recollida selectiva de residus (Sant Boi Reciclem)
com a la neteja (Sant Boi Netegem).

SANT BOI RENOVA
la recollida selectiva de residus
Canvi dels contenidors
Entre el 3 d’octubre i el 30 de novembre es canviaran tots els contenidors del nucli urbà per
nous contenidors de recollida bilateral i, el mes de gener vinent, els dels barris de muntanya.
Avantatges dels nous contenidors
Els nous contenidors són més fàcils d’usar, més nets i més resistents al vandalisme i al foc. Tenen més capacitat (en especial, els de matèria orgànica) i estan totalment adaptats per a persones amb discapacitat física o visual. Es poden ubicar millor al carrer i ocupen menys espai.
Els nous camions de recollida
La recollida selectiva es farà a partir d’ara amb 5 nous camions que funcionen amb gas natural comprimit (GNC) i que són més eficients, menys contaminants i més silenciosos. A partir
de juny de 2017 portaran incorporat un sistema de localització, identificació i pesatge dels
contenidors.

Les raons dels canvis
-La gran majoria dels contenidors i camions actuals són força antics i tenen un cost de manteniment i reparacions alt
-La coexistència de diferents sistemes de recollida no és eficient
-Sant Boi és a la cua dels municipis metropolitans en els índexs de recollida selectiva
-El cost de la gestió de residus serà cada cop més alt si la ciutat no millora aquests índexs
Nou sistema de recollida mobles i trastos vells
A partir del 3 d’octubre també canviarà el sistema de recollida de mobles i trastos vells, que
passarà a fer-se un dia fixe per setmana a cada zona de Sant Boi. Els trastos s’hauran de
deixar a la porta dels edificis entre les 20 i les 22 hores i l’endemà es passaran a recollir.
El nou Telèfon Net: 900 10 88 30
L’Ajuntament posa en marxa un nou telèfon d’atenció gratuïta, amb una àmplia cobertura
horària (de 9 a 21 hores) i fàcil de recordar. Aquest servei resoldrà dubtes i incidències i atendrà queixes i suggeriments de la ciutadania.
La nova pàgina web www.sbrenova.cat
Una nova pàgina web s’activarà pròximament per informar dels canvis, en un primer moment,
i esdevenir posteriorment el punt de referència per a tota la informació sobre la recollida
selectiva de residus i la neteja a Sant Boi amb la màxima transparència.
Campanya informativa
L’Ajuntament du a terme una campanya informativa per donar a conèixer les novetats del servei de recollida selectiva. En els dies previs a l’inici de la renovació, a cada barri es distribueix
un full informatiu amb un mapa de situació dels nous contenidors. Hi ha informadors a peu
de contenidor cada dia de 16 a 20 hores en les zones afectades i en llocs de gran concurrència. Lliuren un díptic informatiu i un iman de nevera amb el número del Telèfon Net.

Una inversió de 5 milions d’euros
Els canvis en la recollida selectiva de residus comporten la major inversió prevista pel govern
municipal en aquest mandat, que ascendeix a un total de 5,2 milions d’euros (4 milions es
finançaran amb fons de la Diputació de Barcelona).
El pla director de la recollida selectiva de residus
La nova etapa respon a un llarg procés de reflexió per analitzar les necessitats i mancances
del sistema anterior i determinar quines accions calien per resoldre-les. El Pla director de la
recollida selectiva de residus 2015-20 recull totes les accions que caldrà dur a terme a partir
d’ara.

Les principals novetats
-Sistema únic de recollida selectiva bilateral en superfície
-Substitució dels contenidors actuals per contenidors nous
-Sistema de localització, identificació i pesatge de contenidors (juny 2017)
-Nou sistema de recollida de mobles i trastos vells amb dies fixos per zones
-Nou servei d’atenció telefònica gratuïta (Telèfon Net: 900 10 88 30)
-Nova pàgina web www.sbrenova.cat

Les xifres
1.737 nous contenidors (abans: 1.571)
75% d’àrees d’aportació amb les 5 fraccions de residus (abans: 53%)
75 m de distància màxima des de cada casa fins a un contenidor de selectiva
27,7% dels residus es recullen per separat a Sant Boi (Catalunya: 38,2%)
50% és l’objectiu de recollida selectiva fixat per la UE per a 2020
5,2 milions € d’inversió (20%: Ajuntament / 80%: Diputació de Barcelona)

SANT BOI RENOVA
la qualitat de l’espai públic
Pla de millora de la qualitat de l’espai públic
L’Ajuntament elabora actualment un pla per millorar la qualitat general de l’espai públic a
Sant Boi (zones verdes, jocs infantils, terrasses de bars i voltant, voreres…) amb l’objectiu de
donar resposta a la demanda de la ciutadania d’un Sant Boi més net i endreçat.
Noves inversions en maquinària i vehicles
A l’espera de l’elaboració d’aquest pla, d’aquí a final d’any es farà una inversió important per
a l’adquisició de maquinària i material mòbil per incrementar la mecanitació de les tasques
de neteja de la via pública: tres escombradores mecàniques, tres noves furgonetes i equips
especialitzats per a la neteja de grafiti i del clavegueram.
Nou equip de reforç en tasques de jardineria
Des de finals de setembre, 20 persones de la ciutat que estaven en situació d’atur i risc
d’exclusió reforcen durant tres mesos el servei de manteniment de jardineria i zones verdes
(neteja de residus en àrees de gespa, poda d’arbustos…) gràcies al programa Sant Boi Inserta.

