NOU MODEL DE CONTENIDORS

Arrenca la implantació dels nous contenidors
Durant el mes de novembre aniran arribant els nous contenidors que s’ubicaran
a la via pública. El canvi o substitució de
contenidors es farà per fraccions, a raó

d’una fracció per setmana. Així, es preveu
que a ﬁnal d’any estiguin en funcionament
totes les bateries amb els nous contenidors,
de més capacitat i amb obertura amb pedal.

Es deixarà un temps prudencial per
tal d’ assegurar que les noves ubicacions
donen solució als problemes de desbordaments, que comporten les mínimes o
inevitables molèsties al veïnat i que són
adequades per realitzar la seva recollida
de manera òptima i eﬁcient. L’arranjament urbanístic de l’entorn de les noves
bateries de contenidors s’anirà fent paulatinament, una vegada s’hagin consolidat
les noves ubicacions.

FAQ’S SOBRE EL NOU MODEL
Perquè s’ha escollit
el model de contenidors
de càrrega lateral i no
el de càrrega bilateral?
El model de càrrega lateral té diferents
avantatges respecte els de càrrega bilateral:
El temps de buidatge és molt menor
que el temps de buidatge en càrrega
bilateral. La qual cosa implica menys
problemes de trànsit i menys molèsties
de soroll.
El model de càrrega lateral fa temps
que es realitza i és un model consolidat, la qual cosa assegura que funcionarà correctament amb mínimes
avaries i problemes tècnics.
El tancament dels contenidors d’orgànica i resta està integrat en els contenidors.
El cost del model és molt menor.
Quins criteris s’han
fet servir per decidir
les noves ubicacions?
La decisió de les noves ubicacions de contenidors és complexa i
s’ha intentat complir amb els següents
criteris:
Situar la bateria de contenidors al
costat dret del carrer, segons el sentit
de circulació.
Mantenir la proximitat de bateries
al veïnat (a menys de 100 metres de
distància)
Col·locar bateries complertes (és a dir
amb un contenidor de cada fracció)
per tal que la distància i l’esforç per
accedir als contenidors de recollida
selectiva sigui la mateixa que al contenidor de resta

Evitar la col·locació davant de portes
principals d’habitatges, ﬁnestres de planta baixa, sortides d’aparcaments i guals.
Evitar la col·locació de bateries de contenidors davant de terrasses i bars.
Minimitzar l’ocupació de la via pública
(voreres) prioritzant la col·locació en
calçada.
Minimitzar la pèrdua de places d’aparcament.
Evitar la tala d’arbres.
Optimitzar el recorregut del camió de
recollida.
Quins avantatges
comporta la instal·lació
dels nous contenidors
de càrrega lateral?
Increment de la capacitat de recollida
de residus.
Millora del sistema d’obertura dels
contenidors garantint l’accessibilitat.
Reducció del temps de recollida.
Millora la durabilitat dels contenidors.
Evita el desplaçament de contenidors.
Es manté el model de proximitat.
Hi haurà les mateixes bateries?
No, es passa de 212 a 166, tot i que es garanteixen bateries a menys de 100 metres
de distància.
Perquè s’han canviat
algunes bateries
d’ubicació?
El volum dels contenidors, més
gran que els actuals, i/o el fet que els nous
camions són de recollida lateral (costat
dret) han fet replantejar la ubicació d’algunes bateries.

Perquè s’ha canviat de costat
l’aparcament en superfície
d’alguns carrers?
Perquè el camió de recollida pugui carregar els contenidors totes les bateries
han d’estar col·locades al costat dret del
carrer, segons el sentit de circulació.
Quants carrers del municipi hauran
de canviar de sentit de circulació?
Segons l’estudi tècnic que es va fer en el
seu moment, i amb l’objectiu de poder
garantir les bateries a prop d’on es troben ubicades actualment, només han de
canviar el sentit de circulació dos carrers
de tot el municipi: Ateneu i Montserrat
(entre Major i Creu)
Tots els contenidors
d’orgànica i resta tenen
integrat el sistema de
tancament electrònic?
Sí. Tots els contenidors d’orgànica i resta
tenen integrat el sistema de tancament
electrònic. Ara bé, aquest tancament no
estarà activat i, per tant, els contenidors
es podran obrir lliurament, ﬁns que
s’implanti el nou model d’obertura de
contenidors amb targeta.
La ciutadania que ja fa ús de targeta
per obrir els contenidors de resta i
orgànica haurà de canviar la targeta?
No. En el barri de la Miranda-Canigó, on
ja es va implantar el sistema de recollida
amb targeta el passat mes de març, els
contenidors de resta i orgànica sí que
tindran activat el tancament, i s’hauran
d’obrir amb la mateixa targeta que ja té
el veïnat.
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