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• Eficiencia y calidad

- La innovación es la nueva columna 
vertebral de todas las actividades. 

- Proporcionar servicios de más calidad y 
de una manera más eficiente: menor 
coste y una administración sostenible. 

- Visión integrada de todos los ámbitos de la 
ciudad: desarrollo de sinergias y ahorros 
operativos.

• Articular el crecimiento de la ciudad

- La población tenia que cubrir el crecimiento 
de la población y dotarse de infraestructuras.

- El urbanismo era la columna vertebral de la 
acción municipal

- Prevalecían una rápida cobertura de las 
necesidades de los ciudadanos sobre un 
diseño integral y óptimo de las soluciones. 

1. La gestión de los recursos en tiempos de crisis
1.1 Introducción (1/2)

El contexto actual de la crisis económica requiere una gestión de la ciudad enfocada  
a conseguir mayores niveles de eficiencia y calidad.

Hasta el 2007… desarrollo económico A partir del 2007… crisis económica
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La gestión de los recursos en tiempos de crisis
1.1 Introducción (2/2) 

Las ciudades deben dar respuesta a la realidad cambiante de la sociedad. 

• El ciudadano demanda que la ciudad evolucione para 
adaptarse a las nuevas tendencias. 

– Mayor participación.
– Servicios en función de las necesidades reales.
– Calidad en los servicios.
– Reducción del impacto en el medio ambiente.
– Integración social de los colectivos más desfavorecidos.
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• El municipio persigue una gestión eficiente y sostenible de estos espacios a través de 
proyectos tecnológicos innovadores

• permiten un alineamiento de actuación entre ellos y representa un primer paso, muy 
importante, para la implantación de modelos de ciudad inteligente.

• al mismo tiempo ha facilitado la relación inter-ámbitos

1.La gestión de los recursos en tiempos de crisis

1.2 Diagnóstico de la situación actual (1/3)

Planes 
tecnológicos y de 

innovación

Redes de 
comunicaciones

Indicadores de 
gestión

• Alta penetración de infraestructuras de telecomunicaciones propias

– la disposición de una amplia red de canalizaciones de fibra óptica facilita y acelera la 
implantación de equipamientos y soluciones "inteligentes", disponiendo de capacidad 
para nuevos servicios.

– esta red se completa con una cobertura Wi-Max en aquellas zonas sin canalizaciones, 
que facilita la implantación de redes de sensores y comunicaciones, minimizando la 
dependencia de operadores.

• La existencia de indicadores de gestión predispone y facilita la implantación de herramientas 
de gestión integrada y es una buena base para la implantación de modelos de ciudad 
inteligente.
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1. La gestión de los recursos en tiempos de crisis

1.2 Diagnóstico de la situación actual (2/3)

Concesiones

Aplicaciones
transversales y 

sinergias

• Predisposición a buscar modelos innovadores de relación con las empresas encargadas del 
mantenimiento o prestación de servicios al Ayuntamiento que faciliten la implantación de 
soluciones

• La gestión de las grandes concesiones representan un elevado % del presupuesto, por lo que 
hay que aprovechar la oportunidad e impedir que se convierta en una limitación para la 
implantación de algunas soluciones en el entorno de las ciudades inteligentes

• Es importante la inclusión en las licitaciones de aspectos técnicos que permitan estar 
atentos a las evoluciones de las soluciones. Ahora bien, para que esto sea un éxito, hay 
que hacerlo coordinadamente con las concesiones.

• Todo y la predisposición para utilizar la tecnología en todos los ámbitos,  las limitaciones 
presupuestarias actuales determinan en cada caso su implantación,  cometiendo, en algunos 
casos, el error de dejar en manos de terceros su implantación y gestión

• En la mayoría de los casos las herramientas de gestión del servicio están en manos del 
concesionario, lo que limita su control y puede ser una barrera de entrada o limitar el 
alcance de un modelo integral de gestión. Es por esto que es importante que el control 
de la gestión sea, cuanto menos, compartido. 

• Hay que evolucionar y desarrollar las aplicaciones transversales, ya existentes en muchos casos,  
en los Ayuntamientos para que se conviertan en el eje vertebrador de las relaciones con el 
ciudadano y los diferentes departamentos municipales.
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1.3. Diagnóstico de la situación actual (3/3)

La interacción del ciudadano con los servicios municipales es heterogenia y limitada

Mapa de agentes de los servicios actuales y/o previstos 

Llegenda

No exhaustivo



Pàgina  8Projecte-Area-Document-Data

Contenido

1. La gestión de los recursos en tiempos de crisis. 

2. Evolución del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos

3. Mejora continua y facturación variable

4. Plan de Control

5. Plan de Mejora Continua

6. Conclusiones



Pàgina  9Projecte-Area-Document-Data

2. Evolución del servicio de limpieza y recogida de residuos en Sant Cugat 
del Vallès

• Año 2009. 
� 3 contratas diferentes. Triplicidad de costes indirectos. 
� Elevado número de quejas ciudadanas. 
� Falta de flexibilidad para modificar los servicios. Servicio estático. 
� Disparidad de sistemas de recogida en contenedores en superficie (lateral, posterior y 

superior) .
� Disparidad de sistemas de recogida en contenedores soterrados ( sistemas de recogida 

lateral, superior y posterior, y sistemas de elevación mecánicos, hidráulicos y mixtos).
� Falta de control de los servicios, sistema rudimentario (inspecciones y discusiones).
� Falta de servicios de limpieza acorde a las necesidades de cada sector (diferentes tipologías 

urbanísticas, densidades de población, falta de limpieza con agua. 
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2.1. Unificación de contratos y adjudicación del nuevo servicio. 
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2.2. Algunas mejoras del nuevo servicio: 

� Unificación de los sistemas de recogida (contenedores en superficie y soterrados). 

� Renovación y mejora del parque de contenedores en superficie. 

� Renovación y mejora de la maquinaria para el servicio.

� Ampliación de la plantilla. 

� Servicio de limpieza y mantenimiento de contenedores subcontratado a un centro especial de trabajo 
local. 

� Servicio de recogida selectiva en edificios municipales subcontratado a una empresa de inserción 
laboral. 

� Construcción nave 7.000m2 para el servicio. 

� Sistemas de seguimiento y control. 

� Disminución del coste. 

� Mejoras ambientales. 

� Sistema de mejora continua. Facturación variable.
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2.3. Unificación del sistema de recogida soterrada.

• Sustitución de un total de 30 islas de contenedores soterrados hidráulicos a baterías 
con sistema de elevación mecánico doble gancho.  

• Homogeneización sistemas de recogida. Optimización de rutas, vehículos y personal. 

• Disminución de los costes de mantenimiento. 

• Mejor servicio, disminución de quejas y mejora de la percepción ciudadana.
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2.4. Unificación del sistema de recogida de contenedores en superficie.   
Renovación del parque de contendores. 

• Optimización de vehículos. Sistema rápido y ágil. Menos costes de personal.

• Menos contaminación acústica gracias a las tapas con retardo de cierre. 

• Mayor capacidad de disposición para el ciudadano. 

• Accesibles para personas con movilidad reducida e identificación con relieve de 
fracciones para invidentes en el frontal de la cubeta. 

• Imagen más ordenada gracias a los sistemas de alineación que imposibilitan la 
movilidad indeseada.
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2.5. Evolución nº de contenedores por fracciones

Año 2010 Año 2012

rechazo orgánica papel/cartón vidrio envases



Pàgina  15Projecte-Area-Document-Data

2.6. Renovación de la maquinaria para el servicio.

• 62 nuevos vehículos de última generación: 
– Reducción de la contaminación acústica. 
– Reducción de las emisiones atmosféricas. 
– Mayor eficiencia energética = menor consumo
– Reducción el 40% del consumo de agua gracias a los 

sistemas de aprovechamiento de agua. 
– Menos molestias para los ciudadanos y mejor servicio. 
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2.7. Compromiso social: 

– Ampliación de personal: 24 nuevas contrataciones. 

– Servicios de limpieza y mantenimiento de contenedores 
subcontratados a centros especiales de trabajo local. 

– Servicio de recogidas selectivas en centros municipales 
subcontratado a empresas de inserción laboral. 
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2.8. Sistemas de seguimiento y control

• Todos los equipos, tanto motorizados como no, están equipados con un dispositivo GPS/GPRS 
que emite su posición, velocidad y estado de trabajo. 

• Todos los vehículos motorizados disponen de un display para entrar incidencias. 

• Todos los vehículos de recogida, a parte de la localización, incorporan sistema RFID de 
identificación de contenedores y pesaje de la carga. 

• Los ordenadores embarcados de los vehículos de limpieza y recogidas permiten enviar rutas 
online a los vehículos, optimizando el rendimiento y la gestión del servicio. 

• El sistema permite comparar las rutas realizadas       
con las establecidas, así como los trayectos de  
traslado de los trayectos en los que se ha trabajado.

• Creación de informes y estadísticas con datos                                                
reales y fiables: optimización y servicio adecuado  
a las necesidades reales del municipio. 

•Obtención de datos reales.
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3. MILLORA CONTÍNUA I FACTURACIÓ VARIABLE
3.1 Antecedents: control i millora contínua
El negoci de la neteja i recollida de residus urbans és complex i difícil de gestionar per diversos motius:

L’activitat del negoci, els processos, s’orquestren entorn 
una entitat bàsica: l’itinerari. L’itinerari defineix el què
(activitat), el com (tipificació i recursos humans i materials 
utilitzats), el quan (freqüència de repetició del servei) i el 
per on (àmbit territorial d’actuació) del servei

• Avaluació de la prestació del servei: a on es pretén 
comprovar la correcta execució dels serveis programats 
segons les normes i estàndards de qualitat pactats

• Avaluació de l’estat de netedat: a on es busca 
respondre a la pregunta com de neta està Sant Cugat

� Pressió que exerceixen els mitjans de comunicació

� Implicacions polítiques de la correcta gestió del negoci

� Correccions en temps real que cal introduir a causa de l’ús de 
l’espai públic per la ciutadania

� Elevat nombre d’itineraris a planificar i la necessitat 
d’optimització d’aquesta planificació

� Dificultat de modelitzar una activitat canviant i dinàmica

� Exigència de resultats reclamada pels ciutadans

Aquesta complexitat requereix d’una estructuració mil·limètrica tant de la gestió a nivell de processos de negoci com de 
processos de control

Processos de negoci Processos de control

La complexitat del servei, l'obligació de millorar-ho juntament amb el compliment del Pla Estratègic de Sant Cugat van 
desencadenar la necessitat d'iniciar un projecte de definició del Pla de Control i Millora Contínua del “Servei de Neteja 

Viària i Recollida i Transport de Residus”

!
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... i després del projecteAbans...

Mai s'havia descrit el servei de neteja viària i recollida i 
transport de residus

Es van definir i van simplificar 4 serveis: neteja viària, 
recollida i transport de residus, manteniment de 

contenidors i neteja de contenidors

Es desconeixia el nombre d'interaccions que s'havien de 
realitzar (entre agents involucrats en el servei) per 

obtenir un determinat resultat

Es van calcular i van simplificar el nombre d'interaccions 
necessàries per a l'execució dels diferents serveis 

analitzats

Es desconeixia el nivell de cobertura real del servei de 
neteja i recollida i transport de residus

Es va obtenir que el nivell de cobertura mitjà del servei 
de neteja viària era de només el 30%

No s'havia plantejat si la divisió actual o prevista de 
sectors era la més idònia per realitzar un procés de 

millora contínua

S'ha detectat que l'actual divisió per sectors no és la més 
idònia per realitzar un procés de millora contínua

Per a la definició del Pla de Control i Millora Contínua del servei de neteja viària i recollida i transport de residus s'ha utilitzat 
la metodologia Lean Government. Això permetrà realitzar un seguiment objectiu i detallat de l'evolució del servei i de la 
implementació de les millores

!

El desenvolupament d'aquest projecte ha permès obtenir un conjunt d'importants resultats, destacant:

No es tenia coneixement de metodologies objectives de 
treball que permetessin el control i la identificació/aplicació

de millores de forma contínua 

Es van realitzar diferents sessions de formació en Lean
Government, una metodologia permet obtenir resultats 

quantificables que milloren l'eficiència d’una organització, 
optimitzant costos i temps de procés

3.2 Introducció
Abans i després del projecte
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4. Pla de Control
4.1 Introducció

El Pla de Control pretén realitzar el seguiment del nivell de qualitat i del nivell de cobertura del servei de 
neteja viària i recollida i transport de residus, amb l'objectiu de:

Obtenir mesuraments que permetin detectar 
aspectes de millora

Aplicar criteris objectius i transparents a 
l'hora d'articular mecanismes de facturació
variable

En aquest capítol tractem detalladament els següents apartats:

� Metodologia d’inspecció, on es descriuen les etapes que han  de seguir els tècnics de l'Ajuntament i de 
Valoriza per obtenir les dades (indicadors) necessaris per realitzar el seguiment del servei respecte al seu 
nivell de compliment (cobertura, nivell de neteja, etc.)

� Facturació variable, on es detallen els criteris que se seguirà l'Ajuntament de Sant Cugat a l'hora de 
calcular l'import que Valoriza podrà facturar cada mes

� Quadre de comandament (Quali_net), l'eina dissenyada per introduir les dades (indicadors) i per 
calcular la facturació mensual, a més a més d'altres funcionalitats

� Fitxes d’inspecció, on es detalla cadascuna de la fitxes que han de completar els tècnics responsables 
de realitzar els seguiments

1 2
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4. Pla de Control
4.2 Metodologia d’inspecció

Per aplicar i implementar correctament el Pla de Control els tècnics de l’Ajuntament han de desenvolupar tres tipus de tasques
que proporcionen un adequat mesurament de la qualitat del servei: inspeccions, entrada de dades al quadre de comandament i 
generació de l’informe de facturació per a l’empresa concessionària.

� Cada inspector faun
seguiment d’una ruta 
d’un servei per dia

� Les inspeccions han de 
realitzar-se 
conjuntament: 
Ajuntament-Valoriza

� Si la inspecció no ocupa 
la totalitat de la jornada 
laboral, els inspectors 
poden dedicar la resta 
de temps a introduir les 
dades al quadre de 
comandament (veure 
tasques mensuals)

� Totes les dades 
observades durant les 
inspeccions s’han 
d'introduir al quadre de 
comandament

� Els arxius fotogràfics es 
deixen en un directori 
informàtic per a la seva 
consulta

� Aquesta tasca ha de ser 
completada abans 
d’emetre l’informe de 
facturació

� Abans de les 
inspeccions, els tècnics 
del Ajuntament s’han 
d’assegurar de disposar 
de tota la informació i 
material necessari per a 
dur a terme una 
inspecció complerta 
(càmera de fotos amb 
memòria disponible i 
bateria, fitxes 
d’inspecció
corresponents als 
serveis a inspeccionar, 
etc.)

� L’informe de facturació
es presenta al 
responsable de 
l’Ajuntament, qui el lliura 
a l’empresa 
concessionària per 
comunicar-li la 
facturació mensual 
corresponent a la 
qualitat del serveis 
prestats

� L’informe s’elabora 
mensualment, d’acord 
amb els terminis pactats 
amb l’empresa 
concessionària

Tasques mensualsTasques diàries

Preparació Inspecció d’un servei Entrada de dades Informe de facturació

L’equip tècnic de l’Ajuntament dur a terme inspeccions diàries i mensualment, introdueix les dades al quadre de 
comandament i emet el informe de facturació
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4. Pla de Control
4.3 Facturació variable (1/2)

A la pàgina següent es detalla el càlcul implementat en Quali_net per obtenir el nivell de facturació
mensual en funció del nivell de cobertura i el nivell de neteja

Permetre el normal desenvolupament del servei 
limitant, en una primera etapa, la facturació
mínima a un 75% de la facturació màxima

Endurir els criteris de forma semestral a partir 
del primer any

Les característiques d'aquest procés de transformació son:

1 2

Amb la finalitat d'assegurar els objectius exposats es proposa realitzar un procés de transformació
gradual en funció de la cobertura i el nivell de neteja. 

!

Objectius de la 
facturació
variable

� Potenciar la millora contínua del servei de neteja viària i recollida i transport de 
residus

� Certificar de forma objectiva el nivell de qualitat



Pàgina  29Projecte-Area-Document-Data

Mètode de càlcul

Grau de Neteja
(Qualitat)

Grau de Neteja
(Qualitat)

Nivell del serveiNivell del servei

ExecucióExecució
Segments bruts / segments totalsSegments bruts / segments totals

Només en el subservei d’Escombrada Manual

UniformitatUniformitat SI - NOSI - NO

Segments regulars / segments totalsSegments regulars / segments totals

MaquinariaMaquinaria SI - NOSI - NO

PapereresPapereres Nombre de papereres plenes / 
nombre de papereres inspeccionades

Nombre de papereres plenes / 
nombre de papereres inspeccionades

B

Cobertura
(Quantitat)
Cobertura
(Quantitat)

Dades obtingudes en base a la 
informació del Moba

Dades obtingudes en base a la 
informació del Moba

A
Nombre de segments 

netejats / nombre 
segments de l’itinerari 

Nombre de segments 
netejats / nombre 

segments de l’itinerari 
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Mètode de càlcul

Grau de Neteja
(Qualitat)

Grau de Neteja
(Qualitat)

Nivell del serveiNivell del servei

ExecucióExecució
Segments bruts / segments totalsSegments bruts / segments totals

Només en el subservei d’Escombrada Manual

UniformitatUniformitat SI - NOSI - NO

Segments regulars / segments totalsSegments regulars / segments totals

MaquinariaMaquinaria SI - NOSI - NO

PapereresPapereres Nombre de papereres plenes / 
nombre de papereres inspeccionades

Nombre de papereres plenes / 
nombre de papereres inspeccionades

B

Cobertura
(Quantitat)
Cobertura
(Quantitat)

Dades obtingudes en base a la 
informació del Moba

Dades obtingudes en base a la 
informació del Moba

A
Nombre de segments 

netejats / nombre 
segments de l’itinerari 

Nombre de segments 
netejats / nombre 

segments de l’itinerari 

Només en el subservei d’Escombrada Manual

Ponderació dels
indicadors dins del “Grau 

de Neteja”

1

Ponderació de la relació
entre Cobertura i Grau de 

Neteja

2
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Fórmula de càlcul
Fórmula general per a neteja viària

Cobertura
(Quantitat)
Cobertura
(Quantitat) + Grau de Neteja

(Qualitat)
Grau de Neteja

(Qualitat)

30% 70%

[Segments netejats –
(segments bruts + 
segments regulars/2)]

Només en el subservei d’Escombrada Manual

(Segments netejats / total 
segments itinerari)

SI/NO SI/NO Nombre de 
papereres 
plenes / nombre 
de papereres 
inspeccionades

! IMPORTANT: L’execució es calcularà en base al nombre de segments netejats i no en 
base al nombre total de segments de l’itinerari per tal de no penalitzar doblement la 
cobertura del servei

! IMPORTANT: L’aplicació d’aquesta fórmula està subjecte a l’assoliment d’un nivell de 
cobertura mínim del 70%. En cas contrari, s’aplicarà automàticament la xifra de  
facturació mínima

ExecucióExecució + +UniformitatUniformitat MaquinàriaMaquinària + PapereresPapereres
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Fórmula de càlcul
Escombrada manual

Cobertura
(Quantitat)
Cobertura
(Quantitat) + Grau de Neteja

(Qualitat)
Grau de Neteja

(Qualitat)

30% 70%

70% 5% 10% 15%

! IMPORTANT: L’aplicació d’aquesta fórmula està subjecte a l’assoliment d’un nivell de 
cobertura mínim del 70%. En cas contrari, s’aplicarà automàticament la xifra de  
facturació mínima

ExecucióExecució UniformitatUniformitat MaquinàriaMaquinària PapereresPapereres+ + +
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Fórmula de càlcul
Escombrada mixta / Mixta de vials

85% 5% 10%

! IMPORTANT: L’aplicació d’aquesta fórmula està subjecte a l’assoliment d’un nivell de 
cobertura mínim del 70%. En cas contrari, s’aplicarà automàticament la xifra de  
facturació mínima

ExecucióExecució + +UniformitatUniformitat MaquinàriaMaquinària

Cobertura
(Quantitat)
Cobertura
(Quantitat) + Grau de Neteja

(Qualitat)
Grau de Neteja

(Qualitat)

30% 70%
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Fórmula de càlcul
Escombrada manual motoritzada

! IMPORTANT: L’execució en el cas de l’Escombrada manual motoritzada és el resultat 
del total de papereres plenes sobre el total de papereres inspeccionades. Per tant, no 
existirà l’opció de valorar l’execució com a regular.

! IMPORTANT: L’aplicació d’aquesta fórmula està subjecte a l’assoliment d’un nivell de 
cobertura mínim del 70%. En cas contrari, s’aplicarà automàticament la xifra de  
facturació mínima

85% 5% 10%

ExecucióExecució + +UniformitatUniformitat MaquinàriaMaquinària

Cobertura
(Quantitat)
Cobertura
(Quantitat) + Grau de Neteja

(Qualitat)
Grau de Neteja

(Qualitat)

30% 70%
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Fórmula de càlcul
Fórmula general per a recollida i transport de residus

Cobertura
(Quantitat)
Cobertura
(Quantitat) + Grau de Neteja

(Qualitat)
Grau de Neteja

(Qualitat)

ExecucióExecució

30% 70%

+ +

(Contenidors 
desbordats / 
Contenidors 

inspeccionats)

(Nombre de contenidors 
recollits / total contenidors 

itinerari)

SI/NO SI/NO(Nombre de contenidors 
netejats / total contenidors 

itinerari)

(Nombre de contenidors 
reparats / total contenidors 

itinerari)
(Contenidors bruts / 

Contenidors 
inspeccionats)

(Contenidors en mal 
estat / Contenidors 

inspeccionats)

UniformitatUniformitat MaquinàriaMaquinària

! IMPORTANT: L’aplicació d’aquesta fórmula està subjecte a l’assoliment d’un nivell de 
cobertura mínim del 70%. En cas contrari, s’aplicarà automàticament la xifra de  
facturació mínima
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70% 5% 25%

Fórmula de càlcul
Recollida de Contenidors laterals / soterrats

! IMPORTANT: L’aplicació d’aquesta fórmula està subjecte a l’assoliment d’un nivell de 
cobertura mínim del 70%. En cas contrari, s’aplicarà automàticament la xifra de  
facturació mínima

ExecucióExecució + +UniformitatUniformitat MaquinàriaMaquinària

Cobertura
(Quantitat)
Cobertura
(Quantitat) + Grau de Neteja

(Qualitat)
Grau de Neteja

(Qualitat)

30% 70%



Pàgina  37Projecte-Area-Document-Data

Fórmula de càlcul
Manteniment de contenidors laterals

! IMPORTANT: L’aplicació d’aquesta fórmula està subjecte a l’assoliment d’un nivell de 
cobertura mínim del 70%. En cas contrari, s’aplicarà automàticament la xifra de  
facturació mínima

70% 5% 25%

ExecucióExecució + +UniformitatUniformitat MaquinàriaMaquinària

Cobertura
(Quantitat)
Cobertura
(Quantitat) + Grau de Neteja

(Qualitat)
Grau de Neteja

(Qualitat)

30% 70%
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Fórmula de càlcul
Neteja interior / exterior de contenidors

! IMPORTANT: L’aplicació d’aquesta fórmula està subjecte a l’assoliment d’un nivell de 
cobertura mínim del 70%. En cas contrari, s’aplicarà automàticament la xifra de  
facturació mínima

70% 5% 25%

ExecucióExecució + +UniformitatUniformitat MaquinàriaMaquinària

Cobertura
(Quantitat)
Cobertura
(Quantitat) + Grau de Neteja

(Qualitat)
Grau de Neteja

(Qualitat)

30% 70%
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Exemple de càlcul
Una ruta d’escombrada mixta té 110 segments dels quals, a través de Moba, s’ha 
comprovat que se n’han netejat 90. Posteriorment, un cop feta la inspecció
s’identifiquen 78 segments nets, 8 segments bruts i 4 de regulars. Finalment els 
uniformes són adequats però la maquinària no opera correctament. 

(90/110) x 0,3

CoberturaCobertura Grau de NetejaGrau de Neteja

ExecucióExecució

30%30% 70%70%

{((90-(8+(4/2))) x 0,85) + (1/1 x 0,05) + (0/1 x 0,1} x 0,7+

90

! IMPORTANT: Tant en la valoració del servei de Neteja Viària com en el de Recollida i 
Transport de Residus, si l’indicador d’execució assoleix el màxim de la seva puntuació
(0,85) aleshores l’indicador d’horari efectiu passarà automàticament al màxim de la 
seva puntuació (0,10).

x 100

UniformitatUniformitat MaquinàriaMaquinària
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2. Pla de Control
2.3 Facturació variable (2/2)

Any 0
01/01/2013

Any 2

100%

0%

33%

100%

Any 1

75%

85%

80%
75%

70%
65%

66%

Durant el primer any es facturarà en funció dels 
següents intervals:

� 66%�NCxNN �100% � Facturació del 100%
� 33%�NCxNN � 65% � Facturació del 85%
� 0%�NCxNN � 32% � Facturació del 75%

Durant el segon any cadascun dels 
intervals inferiors al 66% reduiran 
semestralment en 5 punts la seva 

facturació

*NC: nivell de cobertura; NN: nivell de neteja

Resultat de
les inspeccions Facturació variable

Criteris per a la facturació variable
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4.    Pla de Control 
4.1 Introducció
4.2 Metodologia d’inspecció
4.3 Facturació variable
4.4 Quadre de comandament (Quali_net)
4.5 Fitxes d’inspecció

5.    Pla de Millora Contínua
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S’ha dissenyat Quali_net amb l’objectiu de contribuir al control i la millora del servei de neteja diària i recollida i 
transports de residus:

Quadre de 
comandament

Informe de 
qualitat de 

servei

Enquesta 
d’opinió

ciutadana

Dades de 
l’enquesta

Semestral

Mètriques 
automàtiques

Dades 
mètriques 

automàtiques

Mensual

Inspeccions / 
seguiments Fitxes 

(inspecció)

Mensual

Periodicitat dels mesuraments

Arxiu electrònic

Document en paper

Fonts d’informació Documents

� Càrrega de dades a 
través de formularis 
d’entrada parametritzats
(adaptats per cada font 
d’informació)

� Els informes de qualitat 
de servei es generen de 
forma automàtica

� L’informe fixa la 
facturació a la empresa 
concessionària en funció
de la qualitat del servei

� Els resultats de les 
inspeccions es bolquen 
en fitxes 
parametritzades per a 
cada servei

Registre i processament de 
la informació Output

Funcionalitat disponible en la primera fase del projecte

Sistema 
d’informació

Mensual

Mensual

Fotografies

× Els arxius fotogràfics no 
es registrenal quadre de 
comandament

2. Pla de Control
2.4 Quadre de Comandament (Quali_net): funcionament (1/7)
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Neteja viària

Recollida i 
transport de 

residus

Manteniment 
de 

contenidors

Neteja de 
contenidors

Variable

Cobertura

Grau de 
neteja

Percepció

Percentatge execució
correcta del servei

Número d'incidències 
rebudes neteja diària

Percentatge uniformitat 
correcta

Percentatge maquinària 
operativa

Percentatge papereres no 
desbordades

Percentatge itinerari 
realitzat

Percentatge hores 
efectives d'execució

Segments/Metres lineals netejats

Segments/Metres lineals totals de l'itinerari 

� incidències rebudes

# Segments bruts 

# Segments totals inspeccionats

# Inspeccions amb uniformes correctes

# Inspeccions totals

# Inspeccions amb maquinària operativa

# Inspeccions totals

Hores de treball per a l'execució

Hores de treball totals

# Papereres desbordades

# Papereres totals inspeccionades

Indicador particular del servei

Indicadors ComponentsServeiFacturació

Indicadors bàsics del informe de qualitat del servei

A continuació, i per a cadascun dels serveis, es detallen els diferents indicadors del quadre de comandament. En el cas de neteja 
viària son:

Facturació
neteja diària

$

Facturació
recollida i 

transport de 
residus

Facturació
neteja de 

contenidors

Facturació
manteniment 
contenidors

$

$

$

2. Pla de Control
2.4 Quadre de Comandament (Quali_net): indicadors – neteja viària  (2/7)
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Neteja viària

Recollida i 
transport de 

residus

Manteniment 
de 

contenidors

Neteja de 
contenidors

Variable

Indicador particular del servei

Indicadors ComponentsServeiFacturació

Indicadors bàsics del informe de qualitat del servei

La facturació de cada servei es calcula a partir dels diferents indicadors del quadre de comandament. A continuació es descriuen 
els corresponents a recollida i transport de residus:

Facturació
neteja diària

$

Facturació
recollida i 

transport de 
residus

Facturació
neteja de 

contenidors

Facturació
manteniment 
contenidors

$

$

$

Cobertura

Grau de 
neteja

Percepció

Percentatge execució
correcta del servei

Número d'incidències 
rebudes neteja diària

Percentatge uniformitat 
correcta

Percentatge maquinària 
operativa

Percentatge contenidors 
no desbordats

Percentatge itinerari 
realitzat

Percentatge hores 
efectives d'execució

# Contenidors recollits o comprovats

# Contenidors de l'itinerari 

� incidències rebudes

# Inspeccions satisfactòries

# Inspeccions totals

# Inspeccions amb uniformes correctes

# Inspeccions totals

# Inspeccions amb maquinària operativa

# Inspeccions totals

Hores de treball per a l'execució

Hores de treball totals

# Contenidors desbordats

# Contenidors totals inspeccionats

2. Pla de Control
2.4 Quadre de Comandament (Quali_net):indicadors - recollida i transport de residus (3/7)
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Neteja viària

Recollida i 
transport de 

residus

Manteniment 
de 

contenidors

Neteja de 
contenidors

Variable

Indicador particular del servei

Indicadors ComponentsServeiFacturació

Indicadors bàsics del informe de qualitat del servei

La facturació de cada servei es calcula a partir de dels diferents indicadors del quadre de comandament. A continuació es 
descriuen els corresponents al manteniment de contenidors:

Facturació
neteja diària

$

Facturació
recollida i 

transport de 
residus

Facturació
neteja de 

contenidors

Facturació
manteniment 
contenidors

$

$

$

Cobertura Percentatge itinerari 
realitzat

# Contenidors reparats o comprovats

# Contenidors de l’itinerari

Percepció Número d'incidències 
rebudes neteja diària � incidències rebudes

# Inspeccions satisfactòries

Grau de 
neteja

Percentatge execució
correcta del servei

Percentatge uniformitat 
correcta

Percentatge maquinària 
operativa

Percentatge contenidors 
en bon estat

Percentatge hores 
efectives d'execució

# Inspeccions totals

# Inspeccions amb uniformes correctes

# Inspeccions totals

# Inspeccions amb maquinària operativa

# Inspeccions totals

Hores de treball per a l'execució

Hores de treball totals

# Contenidors en mal estat

# Contenidors totals inspeccionats

2. Pla de Control
2.4 Quadre de Comandament (Quali_net): indicadors - manteniment de contenidors (4/7)
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Neteja viària

Recollida i 
transport de 

residus

Manteniment 
de 

contenidors

Neteja de 
contenidors

Variable

Indicador particular del servei

Indicadors ComponentsServeiFacturació

Indicadors bàsics del informe de qualitat del servei

La facturació de cada servei es calcula a partir de dels diferents indicadors del quadre de comandament. A continuació es 
descriuen els corresponents a la neteja de contenidors:

Facturació
neteja diària

$

Facturació
recollida i 

transport de 
residus

Facturació
neteja de 

contenidors

Facturació
manteniment 
contenidors

$

$

$

Cobertura Percentatge itinerari 
realitzat

# Contenidors netejats o comprovats

# Contenidors de l’itinerari

Percepció Número d'incidències 
rebudes neteja diària � incidències rebudes

# Inspeccions satisfactòries

Grau de 
neteja

Percentatge execució
correcta del servei

Percentatge uniformitat 
correcta

Percentatge maquinària 
operativa

Percentatge de 
contenidors nets

Percentatge hores 
efectives d'execució

# Inspeccions totals

# Inspeccions amb uniformes correctes

# Inspeccions totals

# Inspeccions amb maquinària operativa

# Inspeccions totals

Hores de treball per a l'execució

Hores de treball totals

# Contenidors bruts

# Contenidors totals inspeccionats

2. Pla de Control
2.4 Quadre de Comandament (Quali_net): indicadors – neteja de contenidors (5/7)
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Per poder disposar d’informació global, Quali_net permet generar un informe anual que compara les evolucions de cada 
indicador per a cadascun dels serveis:

Il·lustratiu

L’informe anual presenta en una única pàgina la informació acumulada de l’any en curs per a tots els serveis i 
indicadors

2. Pla de Control
2.4 Quadre de Comandament (Quali_net): informe anual  (6/7)



Pàgina  48Projecte-Area-Document-Data

La versió actual de Quali_net permet realitzar les funcions descrites, però l’aplicació està configurada per poder incorporar en 
fases successives altres funcionalitats, com:

Funcionalitat Descripció

Explotació detallada de la base de 
dades Habilitar l’explotació de dades per dia, setmana, zona i altres paràmetres

Revisió / correcció d’entrades de 
dades

Habilitar una accés a la base de dades a través d’un menú per a revisar, 
modificar i/o eliminar entrades de dades errònies o defectuoses. Permetria 
disposar d’una base de dades de més qualitat i corregir errades en la introducció
de les dades

Registre de zones / itineraris 

Incorporar un registre d’itineraris permetria disposar d’informació relativa a les 
diferents zones i rutes on es presten i avaluen els serveis. Per exemple, el 
nombre d’inspeccions realitzades en un determinat itinerari o els contenidors 
totals per itinerari de recollida. Aquest registre pot actualitzar-se amb facilitat per 
a adaptar-lo a eventuals canvis en els itineraris. Permetria l’explotació de tot 
tipus de dades per zona

Obtenció automàtica de dades

Adaptar el quadre de comandament per a incorporar les dades provinents 
d'altres sistemes. D’aquesta manera, es disposa de mètriques exactes i 
pràcticament automàtiques i els inspectors poden focalitzar els esforços en 
mesurar els altres indicadors. 

Introducció de dades de l’enquesta 
d’opinió ciutadana

Adaptar el quadre de comandament per a incorporar les dades provinents de 
l’enquesta d’opinió ciutadana de l’Observatori Sociològic de Sant Cugat. 

2. Pla de Control
2.4 Quadre de Comandament (Quali_net): modificacions opcionals (7/7)
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4.    Pla de Control 
4.1 Introducció
4.2 Metodologia d’inspecció
4.3 Facturació variable
4.4 Quadre de comandament (Quali_net)
4.5 Fitxes d’inspecció

5.   Pla de Millora Contínua
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Els inspectors disposen d’una fitxa en paper per a les inspeccions a les rutes del servei de neteja viària, que conte els 
següents camps:

Nom i cognoms:

Ruta inspeccionada:

Data de la inspecció
(dd/mm/aa): /     /

Execució
Nombre de voreres brutes:

Nombre de voreres inspeccionades:

Cobertura
Nombre de segments netejats:

Nombre de segments de l’itinerari:

Nombre de papereres desbordades:

Nombre de papereres inspeccionades:

Observacions

Uniformes complerts i adequats?

Horari operatiu

Hores efectives de treball:

Jornada laboral:

Uniformitat

Maquinària operativa?
Maquinària

Sí No

Sí No

Nombre d’incidències rebudes 
relacionades amb el servei de 
neteja viària a tots els canals de 
comunicació amb la ciutadania

Incidències

S’adjunten fotografies de la inspecció Sí No

4. Pla de Control
4.5 Fitxes d’inspecció: neteja viària (1/1)
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Contenido

1. La gestión de los recursos en tiempos de crisis. 

2. Evolución del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos

3. Mejora continua y Facturación variable 

4. Plan de Control

5. Plan de Mejora Continua 

6. Conclusiones
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4. Pla de Control 
5. Pla de Millora Contínua

5.1 Introducció
5.2 Pla de comunicació
5.3 Pla de formació
5.4 Anàlisi i redefinició dels sectors de neteja i recollida i transporti de residus
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5. Pla de Millora Contínua
5.1 Introducció

Problemàtiques Accions de millora

A través de les dades obtingudes mitjançant les sessions de treball i els seguiments realitzats pels tècnics de l'Ajuntament s'han 
pogut detectar un conjunt de problemàtiques:

1. Falta greu de compromís dels diferents 
operaris

2. Baix nivell de cobertura

3. Falta de preparació dels operaris

4. Incidències menors en els vehicles 

� Seguiment dirigit a la facturació variable 
en funció de la qualitat del servei

� Pla de comunicació

� Pla de formació

� Anàlisi i redefinició dels sectors de neteja i 
recollida i transporti de residus

Falta greu de 
compromís dels 
diferents operaris

Cadascuna de les problemàtiques es solucionada per l'acció d'una o més accions de millora: 

Falta de 
preparació dels 

operaris

Baix nivell de 
cobertura

Incidències 
menors en els 

vehicles 

• Pla de comunicació

• Pla de formació

• Pla de formació

• Seguiment dirigit a la facturació
variable 

• Pla de formació

• Anàlisi i redefinició dels sectors

• Seguiment dirigit a la 
facturació variable 

1

3

2

4

A continuació es descriu cadascuna de les diferents accions de millora, a excepció del seguiment dirigit a la facturació
variable que ja ha estat descrit en l'apartat 2 d'aquest mateix document

!
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4.   Pla de Control 
5.   Pla de Millora Contínua

5.1 Introducció
5.2 Pla de comunicació
5.3 Pla de formació
5.4 Anàlisi i redefinició dels sectors de neteja i recollida i transporti de residus
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Metodologia 
del Pla de 

Comunicació � Identificar les necessitats de 
comunicació i els objectius 
específics

� Definir tots els elements del 
Pla de Comunicació, detallar 
les accions divulgatives a 
executar i dissenyar els 
continguts necessarisD

es
cr

ip
ci

ó � Executar el Pla de 
Comunicació definit en els 
terminis establerts 

Objectius del 
Pla de 

Comunicació

1. Identificar els missatges que cal comunicar sobre el nou Sistema de Control i Millora Contínua 
del servei de neteja viària i recollida i transport de residus

2. Definir el Pla per a comunicar internament (Ajuntament) i externament (Valoriza) l’aplicació del 
nou sistema

Fa
se

s Identificació de les 
necessitats de 
comunicació

Disseny del Pla de 
Comunicació

Execució del Pla de 
Comunicació

5. Pla de Millora Contínua
5.2 Pla de comunicació: objectius i metodologia
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Tot seguit es presenta la proposta d’accions de comunicació:

Pla de 
comunicació

El conjunt de 
l’Ajuntament i

altres 
administracions

Tècnics de 
l'Àmbit de Gestió

de Territori i 
Qualitat Urbana 
de l’Ajuntament 
de Sant Cugat i 

personal de 
Valoriza

AccionsCanal

Publicar a la intranet informació i notícies sobre el nou Sistema de Control i 
Millora Contínua

4
Electrònic: intranet

Realitzar una sessió informativa sobre el nou Sistema de Control i Millora 
Contínua al personal vinculat a l’Àmbit de Gestió de Territori i Qualitat Urbana 

de l’Ajuntament de Sant Cugat

1

Presencial: presentació

Realitzar un conjunt de cartells dirigits al personal de Valoriza amb els 
principals objectius del nou Sistema de Control i Millora Contínua

3
Presencial: cartelleria

Enviar un correu electrònic informatiu al conjunt del personal de l’Ajuntament
sobre l'existència i les avantatges del nou Sistema de Control i Millora Contínua

5
Electrònic: correu electrònic

Publicar a la web de l’Ajuntament la notícia sobre la definició del nou Sistema 
de Control i Millora Contínua i un apartat amb informació rellevant (p.e. 

resultats)

6

Electrònic: web de l’Ajuntament

5. Pla de Millora Contínua
5.2 Pla de comunicació: accions de comunicació

Realitzar una sessió informativa sobre el nou Sistema de Control i Millora 
Contínua al personal de Valoriza

2
Presencial: presentació



Pàgina  57Projecte-Area-Document-Data

4.   Pla de Control 
5.   Pla de Millora Contínua

5.1 Introducció
5.2 Pla de comunicació
5.3 Pla de formació
5.4 Anàlisi i redefinició dels sectors de neteja i recollida i transporti de residus
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Metodologia 
del Pla de 
Formació

Objectius del 
Pla de 

Formació

Dotar als actors implicats en la gestió i aplicació del nou Sistema de Control i Millora Contínua de 
la formació i la capacitació adequades per a la seva correcta execució

Adequar la formació als diferents tipus i perfils de personal implicats per atendre les 
necessitats particulars de cadascun i aconseguir un millor desenvolupament del servei de neteja 
viaria i recollida i transport de residus

Fa
se

s Execució del Pla

Coordinació del Pla

Definició del Pla de 
Formació

Formació a 
formadors Avaluació del Pla

D
es

cr
ip

ci
ó

� Definir els continguts del 
Pla de Formació que 
guiarà la capacitació de 
tot el personal implicat en 
la gestió i aplicació del 
nou Sistema de Control i 
Millora Contínua

� Formar sobre el nou 
model de gestió del servei 
de neteja viaria i recollida i 
transport de residus als 
futurs formadors (AGTiQU
i responsables de 
Valoriza)

� Coordinar i fer el 
seguiment de l’execució
del Pla de Formació definit 
per tal de garantir la seva 
correcta execució

� Realitzar l’avaluació del 
Pla endegat, un cop 
finalitzada l’execució, des 
de la perspectiva del 
personal implicat i de la 
futura gestió del Pla de 
Control i Millora Contínua

5. Pla de Millora Contínua
5.3 Pla de Formació: objectius i metodologia
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A Continuació es presenten les unitats i els perfils que han estat objecte del Pla de Formació, els objectius aconseguits amb 
la formació i les necessitats formatives de les diferents unitats:

Valoriza

�
Operaris

Àmbit de Gestió de Territori i 
Qualitat Urbana de l’Ajuntament de 

Sant Cugat

Altres àmbits de l’Ajuntament de 
Sant Cugat

Personal seleccionat

���

� Resolució de conflictes 
� Coneixement sobre els actors implicats 

en la gestió del Servei
� Coneixement sobre els itineraris i 

objectius marcats
� Coneixement sobre les correctes 

tècniques de neteja a desenvolupar

U
ni

ta
ts

 i 
pe

rf
ils

N
ec

es
si

ta
ts

 
fo

rm
at

iv
es � Coneixement de les tècniques i la 

metodologia d'aplicació als seus 
respectius àmbits

� Coneixement sobre el nou Sistema de 
Control i Millora Contínua

� Coneixement sobre les eines (quadre de 
comandament)

O
bj

ec
tiu

s � Capacitar al personal de Valoriza per a 
què realitzin correctament i amb vocació
de millora contínua la gestió i l’execució
del Servei de Neteja i Recollida i 
Transport de Residus

� Dotar al personal de l’Àmbit de Gestió de 
Territori i Qualitat Urbana de l’Ajuntament 
de Sant Cugat del coneixement tècnic 
necessari per a la gestió del nou Sistema 
de Control i Millora Contínua

� Assegurar el coneixement tècnic i la 
capacitat d’aplicar una metodologia 
Lean Government en altres Àmbits de 
l'Ajuntament de Sant Cugat

�
Responsables

Els cursos que definits es van adaptar a les necessitats formatives dels perfils de cada unitat

5. Pla de Millora Contínua
5.3 Pla de Formació: identificació dels col·lectius objectiu de la formació i les seves 
necessitats

Responsable Tècnics

� � �
Director

!
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A partir de les necessitats de formació identificades i les competències descrites i en funció de la procedència i dels perfils 
participants, es van definir els següents cursos a realitzar per part del personal implicat en la gestió de processos:

Cadascun dels cursos identificats dona resposta a les necessitats formatives de diferents col·lectius implicats, en 
funció del tipus de personal i dels seus perfils 

Perfils 
implicats 

Tipus de 
personal

Competències 
exigides

Necessitats 
formatives

� Resolució de conflictes 
� Coneixement sobre el nou Sistema de 

Control i Millora Contínua
� etc.

� Coneixements tècnics
� Coneixement sobre l’aplicatiu informàtic
� etc.

� Valoriza
� Àmbit de Gestió de Territori i Qualitat 

Urbana de l’Ajuntament de Sant Cugat
� Ajuntament de Sant Cugat

� Cap
� Tècnic
� Administratiu

Formació sobre la gestió i aplicació del 
nou Sistema de Control i Millora 

Contínua

01

Formació Lean Government

02

Formació sobre el desenvolupament 
correcte de les tècniques de neteja 

aplicades a l'Ajuntament de Sant Cugat

03

5. Pla de Millora Contínua
5.3 Pla de Formació: llistat de cursos a impartir

!
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Col·lectiu implicat Tipus de curs

A continuació es presenta, per a cada curs, una breu descripció del seu contingut, la definició del tipus de curs i la 
procedència dels seus materials:

Procedència 
dels materials

Formació dirigida al personal de l’Àmbit de 
Gestió de Territori i Qualitat Urbana de 
l’Ajuntament de Sant Cugat

Presencial AGTiQU - everis
Formació sobre la gestió i 

aplicació del nou Sistema de 
Control i Millora Contínua

01

Presencial Valoriza
Formació dirigida al als operaris de Valoriza 
amb la finalitat que aquests emprin 
correctament la maquinària/eines que tenen 
a la seva disposició

Formació sobre el 
desenvolupament correcte de 

les tècniques de neteja 
aplicades a l'Ajuntament de 

Sant Cugat

03

Presencial AGTiQU - everisFormació Lean Government

02
Formació dirigida al personal d'altres àmbits 
de l'Ajuntament de Sant Cugat on pogués 
ser interessant aplicar una metodologia de 
Control i Millora Contínua basada en Lean
Government

5. Pla de Millora Contínua
5.3 Pla de Formació: descripció dels cursos (1/2) 
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4.   Pla de Control 
5.   Pla de Millora Contínua

5.1 Introducció
5.2 Pla de comunicació
5.3 Pla de formació
5.4 Anàlisi i redefinició dels sectors de neteja i recollida i transporti de residus
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5. Pla de Millora Contínua
5.4 Anàlisi i redefinició dels sectors de neteja i recollida i transporti de residus

La codificació de les rutes de neteja viària no és equivalent entre les dues fonts d’informació disponibles, fet que dificulta l’avaluació
dels serveis

� 32 rutes de neteja viària escombrada mixta
� 9 rutes de neteja viària escombrada manual
� 11 rutes de recollida de residus

Mapa de rutes d’escombrada manual i mixta

� 10 rutes de neteja viària escombrada mixta
� 14 rutes de neteja viària escombrada manual
� 4 rutes de recollida de residus

Oferta econòmica de l’empresa concessionària dels serveis de neteja viària

Existeix informació disponible sobre les rutes de neteja viària en dues fonts: el mapa de les rutes d’escombrada i l’oferta econòmica per la 
concessió del servei:

Informació disponible

!
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5. Pla de Millora Contínua
5.4 Anàlisi i redefinició dels sectors de neteja i recollida i transporti de residus

Baixa cobertura 
del servei

� El servei de neteja viària cobreix actualment 
un terç(1) de la superfície d’una ruta 

Asimetries en el 
dimensionament

� S’han identificat rutes amb un recorregut a 
netejar un 58%(2) més llarg que d’altres

Solapaments

� Sobre les 32 rutes d’escombrada mixta, 7 
coincideixen amb rutes d’escombrada manual

(1) Dada obtinguda a partir d’una mostra de 9 observacions sobre tres rutes diferents. (2) Comparació entre els recorreguts de les rutes 17A i 18

L’actual definició de les rutes de neteja és ineficient des del punt de vista de la cobertura de servei, i a més a més presenta
solapaments i asimetries en el dimensionament de les rutes

� 32 rutes de neteja viària escombrada mixta
� 9 rutes de neteja viària escombrada manual
� 11 rutes de recollida de residus

Mapa de rutes d’escombrada manual i mixta

L’anàlisi dels mapes de rutes d’escombrada manual i mixta suggereix l’existència de problemes en la definició de les rutes:

17A

18

Problemàtiques identificades (1/2)

!
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5. Pla de Millora Contínua
5.4 Anàlisi i redefinició dels sectors de neteja i recollida i transporti de residus

L’anàlisi de les inspeccions en el servei d’escombrada mixta destapa un gap entre el temps de neteja ofertat i el temps finalment invertit en 
la neteja:

Existeixen ineficiències en l’ús del temps, ja que de les 6 hores pressupostades, 49 minuts (14%) es dediquen a tasques no 
directament relacionades amb el servei

� 10 rutes de neteja viària escombrada mixta
� 14 rutes de neteja viària escombrada manual
� 4 rutes de recollida de residus

Oferta econòmica de l’empresa concessionària dels serveis de neteja viària

Serveis de 
6h

7 min

Desajustos(2)

12 min

Esmorzar

30 min

Desplaçaments 
base(1)

Altres(3)

24 min

Buidar / 
Omplir

32 min

Temps 
pressupostat

6 hores

4h 
15min

49 min

56 min

Tasques de neteja viària

Tasques no directament relacionades amb el servei

Tasques directament relacionades amb el servei

(1) El temps de desplaçament des de la base fins al punt de sortida s’ha estimat assimilant-lo al temps de desplaçament des de la zona fins a la base. (2) Els desajustos corresponen al temps de 
jornada laboral previ/posterior al desplaçament a/de la base. (3) Inclou altres conceptes, com per exemple el temps durant el qual s’ha hagut d’anar a posar gasolina

14% del 
temps 
total

Problemàtiques identificades (2/2)

!



Pàgina  66Projecte-Area-Document-Data

5. Pla de Millora Contínua
5.4 Anàlisi i redefinició dels sectors de neteja i recollida i transporti de residus

Ruta Reservat 
vianants Arbrat (densitat) Tipus escombrada Zona

MA1 No N/A Manual Urbana

MA2 No Baixa Manual Urbana

MA3 Sí Baixa Manual Urbana

MA4 No Mitjana Manual Urbana

MA5 Semi N/A Manual Urbana

MA6 No Mitjana Manual Urbana

MA7 Sí N/A Manual Urbana

MA8 No Baixa Manual Urbana

MA9 No Mitjana Manual Urbana

M1 No Alta Mixta Urbanització

M2 No Alta Mixta Urbanització

… … … … …

Es van proposar tres eixos a través dels quals es poden redefinir les rutes de neteja per mitigar les problemàtiques del sistema actual: 

Definir les rutes de neteja viària per tal que siguin abastables i d’acord amb criteris d’eficiència permetrà optimitzar el servei en un futur

Dimensiona-
ment

� Abast raonable: 1 equip ha de ser capaç d’abastar una 
ruta en una jornada laboral amb condicions normals (6 
hores amb una execució correcta, maquinària operativa, 
sense pluja, ús eficient del temps, etc.)

� Rutes homogènies: les rutes han de ser el més similars 
possibles en la seva extensió, tot tenint en compte les 
característiques dels carrers

� Exigència: s’ha de dedicar el major temps possible a les 
tasques directament relacionades amb el servei

Orientació a la 
especialització

� Les característiques del carrer (reservat per als 
vianants, densitat del arbrat, etc.) condiciona que el 
carrer s’embruti en major o en menor mesura així com 
les eines i/o maquinària òptimes per a dur terme el 
servei

Priorització
de carrers

� Una nova organització de les rutes ha d’adaptar-se als 
objectius fixats per l’Ajuntament d’acord amb criteris 
estratègics o d’imatge de la ciutat. Per exemple, les 
zones comercials poden acotar-se en rutes més 
reduïdes per tal d’assegurar-ne una millor cobertura

Il·lustratiu

� esproposa establir una categorització de les 
rutes de Sant Cugat en funció de les 
característiques dels carrers que les 
composen

Característiques objectives (densitat arbrat):
Alta: Arbrat a dos costats del carrer, en >50% dels carrers
Mitjana: Arbrat a un costat del carrer, en >50% dels carrers
Baixa: Arbrat a alguns carrers de la ruta en <50% dels carrers
N/A: Arbrat inexistent o pràcticament inexistent

Eixos per a la redefinició de les rutes (1/2)

!
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5. Pla de Millora Contínua
5.4 Anàlisi i redefinició dels sectors de neteja i recollida i transporti de residus

(1) [32 rutes d’escombrada mixta] x [5,07 km de carrer] x [2 voreres/carrer]
(2) Velocitat mitjana calculada a partir de 5 observacions del tècnics de l’Ajuntament de Sant Cugat

Eliminar les ineficiències en l’ús del temps incrementant l’exigència és una oportunitat de millorar la cobertura del servei de neteja 
viària

Criteris clau pel redimensionament de les rutes són l’homogeneïtat, l’abast raonable i l’exigència d’aquestes. A continuació podem veure 
una aproximació a la redefinició:

Abast raonable 
+ 

Exigència

Abast raonable

1,7 km de 
velocitat mitjana

Homogeneïtat

per cobrir 320 km 
de ruta caldrien...

� Al voltant de 320 quilòmetres de ruta d’escombrada mixta(1)

� 1,7 km/hora de velocitat mitjana del servei d’escombrada mixta

Algunes dades sobre l‘escombrada mixta a Sant Cugat...

X

Càlcul 
il·lustratiu

4h 15min

5h 4min

7,2 km
per ruta

8,6 km
per ruta

45 rutes

38 rutes

= �

Temps efectiu de treball Dimensió de les rutes

Eixos per a la redefinició de les rutes (2/2)

!
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Contenido

1. La gestión de los recursos en tiempos de crisis. 

2. Evolución del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos

3. Mejora continua y Facturación variable 

4. Plan de Control

5. Plan de Mejora Continua 

6. Conclusiones
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6. Conclusiones I

� Optimización y eficiencia. Mejor servicio al menor coste posible. 
� Unificación de los sistemas de recogida en superficie y soterrados. Optimización de medios. 
� Adquisición de maquinaria de última generación. Máxima eficiencia energética. 
� Disminución de más de 1,8M€/año respecto al servicio anterior. 
� Implantación del Plan de control y mejora continua. Facturación variable. 
� Reducción de la fracción rechazo recogida en un 33.65%, y seguimos con esta tendencia.

� Acercar el servicio al ciudadano. 
� Se ha creado una oficina de atención al ciudadano con un teléfono gratuito. 
� Se ha implantado la recogida de aceite doméstico. 
� Se han instalado 60 mini puntos verdes por todo el municipio. 
� Se ha aumentado el nº de contenedores selectivos de papel, vidrio y envases en más de 300 

unidades, todos accesibles. 

� Compromiso Social
� Se ha aumentado la plantilla con 24 nuevas contrataciones. 
� Se han subcontratado servicios a centros especiales de trabajo local.
� Se han subcontratado servicios a empresas de inserción laboral.
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� En el contexto actual, la gestión eficiente y de calidad debe ayudar a afrontar los nuevos 
retos que presenta la sociedad en los ámbitos sociales, políticos, medioambientales y 
económicos.

� Hay que evolucionar desde la fase de proyectos tecnológicos aislados hacia un modelo 
que afronte los nuevos retos de la ciudad desde una perspectiva global y un enfoque 
integrado, realizando un análisis permanente y continuo de lo que pasa en la ciudad. 

� Para conseguir eficiencia y calidad en la gestión, hay que reducir y optimizar el uso de 
recursos mediante el despliegue tecnológico:
� Sistemas de captación de datos: necesidad de medir la realidad de la ciudad de manera 

continua. 
� Red de comunicaciones inteligente para transmitir de manera eficiente la información en 

tiempo real.     
� Cuadro de mando de una gestión integrada para analizar constantemente la información, 

tomar decisiones, actuar, y analizar resultados, y así sucesiva e ininterrumpidamente.

6. Conclusiones II
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� Los ciudadanos no disponen de información que les permita asumir compromisos en respuesta al impacto de 
sus actuaciones

� Las mejoras en eficiencia y calidad de vida suelen llevarse a cabo mediante actuaciones de diferentes tipos, 
que suelen materializarse en forma de servicios al ciudadano soportados a través de diferentes tipos de 
soluciones tecnológicas. 

� Hoy en día hay muchas posibilidades tecnológicas de entender lo que sucede en una ciudad y a sus 
ciudadanos, a través del uso inteligente de la información, y esto no se está aprovechando convenientemente

� La lógica digital tiene que ser complementada con estrategias muy ancladas en el espacio físico, tratando de 
generar un flujo constante entre lo digital y lo físico; es un camino de ida y vuelta

� Abordar actuaciones encuadradas en un proyecto de Smart City con unas mínimas garantías de éxito exige el 
compromiso inequívoco y firme entre los distintos agentes involucrados en el proceso

� La gestión eficiente aporta ventajas evidentes: reducción del gasto y mejora de los servicios, aunq los beneficios 
son mucho más amplios, y van desde la posibilidad de crear nuevos servicios que respondan mejor a las 
necesidades específicas de los ciudadanos, hasta las ventajas añadidas específicas propias de cada servicio 
concreto (ahorro energético, mejoras de eficiencia, etc.). La envergadura de este tipo de proyectos hace que 
sólo se puedan abordar con suficientes garantías de éxito desde un sólido compromiso entre las instituciones 
públicas. 

6. Conclusiones III
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� El espectacular desarrollo de las tecnologías TIC relacionadas con la IoT en los últimos años (redes de 
sensores, RFIDs, etc.) y de las comunicaciones de datos móviles amplia enormemente las posibilidades de 
mejora muchos servicios urbanos hasta cotas hasta ahora inimaginables, sólo limitadas por la capacidad 
financiera de los órganos de gobierno municipales.

� La principal ventaja derivada del empleo de las TIC es que con ellas se alcanzan notables ahorros en costes de 
operación, mejores niveles de eficiencia energética, y se optimización de los servicios (reduciendo los tiempos 
de ejecución de las tareas y consiguiendo una mejor sincronización entre ellos).

� Las ciudades deben orientarse cada vez más hacia la sostenibilidad y ser actores principales en el cambio de 
modelo productivo de una sociedad cada vez más ubicada en los entornos urbanos. Cada cambio tecnológico y 
económico representa un reto y una gran oportunidad que, sin duda, sienta las bases del desarrollo futuro de 
una sociedad

� Hay que profundizar en el análisis y modelización del funcionamiento de los sistemas urbanos, para que los 
ciudadanos los consideren un proyecto sobre el que pueden incidir y no como algo ajeno que escapa a su 
control. El conocimiento y la discusión transparentes del funcionamiento de la ciudad como proyecto y de su 
"huella" sobre el territorio, es el principal medio para acometer la necesaria reformulación conjunta de las metas 
de habitabilidad y sostenibilidad y proceder a la revisión de los actuales estándares y normativas para hacerlos 
acordes con los nuevos propósitos.

6. Conclusiones IV
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Conclusiones V

� Quan es va començar a treballar, es donava cobertura a un 30% de les àrees de treball 
assignades, i s’estava desaprofitant un 70% del temps efectiu de treball. Actualment,   el 
servei de neteja viària cobreix més del 85% de les àrees de treball i el de recollides un 95%.  

� Optimització dels processos i augment del temps efectiu de treball. Reducció de les 
activitats sense valor en un 40% gràcies a la redefinició de processos.

� Interaccions entre els actors dels processos reduïdes aprox. en un 50%.

� Optimització del procés de facturació millorant el temps de pagament en un 20% 

� Reducció del nombre de documents en format paper en un 90%.

� Implantació de la factura electrònica. 

� Compliment real de la oferta per part de l’empresa concessionària.  

� 140 hores de formació Lean Six Sigma i 480 hores d’acompanyament en les inspeccions al 
carrer. 

� 7 indicadors clau per la mesura de la qualitat i la quantitat identificats i acordats. 

� 31 subserveis objecte de facturació variable
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Conclusiones VI

� El pla de control i millora contínua ha permès establir un mecanisme objectiu i 
transparent per a la facturació del servei. D'aquesta forma, a través de la metodologia Lean
Government, s'han obtingut un conjunt d'indicadors i un conjunt de valors objectiu per a 
cadascun d'ells. Si aquests valors no són aconseguits, aquests elements del servei no podran 
ser facturats, és a dir, s'estableix una facturació variable en funció d'objectius.

� L'Ajuntament de Sant Cugat es el primer en la utilització de la metodologia Lean
Government per a l’anàlisi i optimització de processos i procediments, que combinant 
dos elements: a) un model de millora contínua i b) una innovadora metodologia d'anàlisi i 
optimització de processos i procediments, i amb un rigorós procés de mesurament i 
tractament de dades, ens permet prendre decisions en base a resultats objectius i, 
conseqüentment, millora el rendiment operatiu del servei.



Pàgina  75Projecte-Area-Document-Data

Gracias por vuestra atención

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès


