
MILLORES DEL NOU CONTRACTE 

 

Contenidors 

 Tots seran iguals 

 Aniran ancorats a un rail, en lloc de tindre rodes, per a evitar que es 

moguen del lloc 

 Més capacitat:  

ARA: entre 800 i 1.100 litres de capacitat; els de pedal, 2.400.  

NOUS: 3.000 litres. 

 Més accessibles a les persones amb dificultats de mobilitat (menys alçària) 

 Camions de càrrega bilateral = els contenidors es podran col·locar 

indistintament a un costat o un altre del carrer 

 

Contenidors soterrats 

 Es canviaran les bústies, el que facilitarà el buidatge, que serà més ràpid 

i, per tant, minimitzarà molèsties. 

 

Zones delicades (Montgó o algunes del casc urbà) 

 L'empresa oferta col·locar 10 protectors de contenidors, que eviten, per 

exemple, que caiguen residus a barrancs. I podran personalitzar-se amb 

imatges de Dénia, etc. 

 

Restes de jardineria 

 ARA: 7  contenidors DE verd, i el plec obligava a augmentar-los a 15. 

Urbaser es compromet a instal·lar-ne 21. 

 



Implantació de la fracció orgànica 

 La normativa europea obliga i ho exigia el plec. Urbaser a més ofereix la 

implantació de la fracció orgànica en contenidors tancats, d'accés amb 

targeta.  

 Es repartiran 10.000 contenidors per tots els habitatges de Dénia que 

estiguen interessats. 

 S'instal·laran 2 zones compostadores comunitàries  

 Es repartiran compostadores individuals per a les persones que ho 

sol·liciten  

 

Recollida del fem 

 Tot el terme + zones on actualment no es dóna el servei: Garganta de Gata 

i Monte Pego. 

 

Recollida porta a porta 

El plec de condicions demanava que s'implantarà en barris de vivenda baixa, 

com Baix la Mar i les Roques, i en la Xara i Jesús Pobre. Urbaser oferta donar 

també el servei de porta a porta de la fracció orgànica de l'hostaleria. 

 

Paper i plàstic 

 En l'actualitat es fan 7 rutes diàries. Urbaser les duplica: 14. 

 A les zones amb porta a porta es repartiran 3.000 contenidors per a la 

fracció de plàstic o cartró.  

 

 



Recollida d'estris 

 Es passa d'una ruta diària a dos, a l'incorporar-se servei de vesprada. 

 

Recollida d'oli, vidre i roba 

 El plec demanava la recollida d'oli i vidre, però Urbaser ha incorporat 

també la de roba (a partir de 2025 es preveu que la roba siga una fracció 

més de residus) 

 S'incrementa de 22 a 28 el número de contenidors. 

 

Recollida de bolquers i empapadors 

 Urbaser millora el plec amb esta oferta, principalment en zones on hi ha 

guarderies o en la residència d'ancians. 

 

Neteja viària 

 De matí, vesprada i nit. 

 

Maquinària 

 Camions més grans a gas (la concessionària instal·larà una estació pròpia 

per donar servei a la flota) / vehicles més menuts, elèctrics. 

 Camions amb compartiment dividit, que podran recollir dos fraccions al 

mateix temps. 

 Quatre agranadores (ara n'hi ha dos) 

 Dos camions cuba (ara n'hi ha un). 

 Tres màquines Karcher (ara hi ha una). 

 Fregat diari del paviment en totes les zones de vianants els mesos de juliol 

i agost.  



 Una moto elèctrica per recollir excrements de mascotes. 

 Un tractor desbrossador de cunetes. 

 14 recol·lectors (cinc més que els que exigia el plec). 

 Papereres selectives, compartimentades, per a fires i esdeveniments. 

Ecoparc 

 El contracte inclou la prestació del servei també durant les vesprades. 

 Punt per a la reutilització d'electrodomèstics  

 Ecopunt de proximitat fix, on dipositar electrodomèstics menuts 

 Cinc minipunts per a tòners d'impressora, telèfons mòbils o bateries. 

 Un miniecoparc mòbil 


