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Annex 1: Detall d’indicadors
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1. Detall d’indicadors
1.1 Mesurament de neteja viària (1/2)

Percentatge 
Execució Correcta 

del servei 

(# Voreres totals - # Voreres brutes x 100
# Voreres totals

# Segments bruts (fulles, cigarretes, 
excrements, etc.)

Nº de segments bruts. Segments 
bruts són aquells que acumulen 

una quantitat excessiva de brutícia 
al terra (fulles, cigarretes, 

excrements, etc.), sigui a la vorera 
o a la calçada

0-n segments 
ó Buit

# Segments totals inspeccionats Nº de segments inspeccionats 0-n segments 
ó Buit

Percentatge 
Uniformitat Correcta

# Uniformes en correcte estat x 100
# Uniformes totals inspeccionats

# Inspeccions amb uniformes correctes Estat correcte i adequació dels 
uniformes Sí / No ó Buit

# Inspeccions totals al servei de neteja 
viària

N/A (Comptabilització al Quadre 
de Comandament) N/A

Percentatge 
Maquinària 
Operativa

# Maquinària operativa x 100
# Maquinària total disponible

# Inspeccions amb maquinària operativa Estat de la maquinària i vehicles 
correcte Sí / No ó Buit

# Inspeccions totals al servei de neteja 
viària

N/A (Comptabilització al Quadre 
de Comandament) N/A

Percentatge d'hores 
efectives d'execució

Hores de treball per a l'execució del servei x100
Hores de treball totals

Hores de treball per a l'execució de neteja 
viària

Temps real efectuant el servei de 
neteja diària (descomptant 

esmorzar i parades innecesàries 
de l'activitat)

0-n hores ó
Buit

Hores de treball totals Jornada laboral dels treballadors 0-n hores ó
Buit

Camp en la fitxa 
d’inspeccióComponents del càlculCàlcul de l’indicador RespostaIndicador
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Percentatge itinerari 
realitzat

Voreres netejades x 100
Voreres totals de l'itinerari 

Segments/Metres lineals netejats

Nº de segments netejats. 
Correspon a segments per els 
quals ha passat netejant com a 

mínim un dels recursos (persona o 
màquina). No comptar per duplicat 

els segments per on passa més 
d'un recurs

0-n segments 
ó Buit

Segments/Metres lineals totals de l'itinerari Nº de segments de que consta 
l'itinerari

0-n segments 
ó Buit

Percentatge de 
papereres no 
desbordades

(# Papereres totals - # Papereres desbordades)x100
# Papereres totals

# Papereres desbordades

Nº de papereres desbordades. 
Papereres desbordades són 

aquelles que estan prop del 100% 
de la seva capacitat o per sobre 

d'aquesta

0-n papereres 
ó Buit

# Papereres totals inspeccionades Nº de papereres inspeccionades 0-n papereres 
ó Buit

Número d'incidències 
rebudes neteja diària

� Nombre total d’incidències rebudes
Total incidències rebudes relacionades 
amb el servei de neteja viària a tots els 

canals de comunicació amb la ciutadania
Nº d’incidències rebudes 0-n incidències 

ó Buit

Camp en la fitxa 
d’inspeccióComponents del càlculCàlcul de l’indicador RespostaIndicador

1. Detall d’indicadors
1.1 Mesurament de neteja viària (2/2)
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Percentatge Execució
Correcta

# Execució procedimental correcta x 100
# Inspeccions totals al servei

# Inspeccions del servei de recollida i 
transport de residus satisfactòries

Execució procedimental correcta 
(ús de les eines, circulació del 
vehicle d'acord amb el codi de 

circulació)

Sí / No ó Buit

# Inspeccions totals al servei de recollida i 
transport de residus 

N/A (Comptabilització al Quadre de 
Comandament) N/A

Percentatge 
Uniformitat Correcta

# Uniformes en correcte estat x 100
# Uniformes totals inspeccionats

# Inspeccions amb uniformes correctes Estat correcte i adequació dels 
uniformes Sí / No ó Buit

# Inspeccions totals al servei de recollida 
i transport de residus

N/A (Comptabilització al Quadre 
de Comandament) N/A

Percentatge 
Maquinària Operativa

# Maquinària operativa x 100
# Maquinària total disponible

# Inspeccions amb maquinària operativa Estat de la maquinària i vehicles 
correcte Sí / No ó Buit

# Inspeccions totals al servei de recollida 
i transport de residus

N/A (Comptabilització al Quadre 
de Comandament) N/A

Percentatge d'hores 
efectives d'execució

Hores de treball per a l'execució del servei x100
Hores de treball totals

Hores de treball per a l'execució del servei

Temps real efectuant el servei de 
recollida i transport de residus 

(descomptant esmorzar i parades 
innecesàries de l'activitat)

0-n hores ó
Buit

Hores de treball totals Jornada laboral dels treballadors 0-n hores ó
Buit

Camp en la fitxa 
d’inspeccióComponents del càlculCàlcul de l’indicador RespostaIndicador

1. Detall d’indicadors
1.2 Mesurament de recollida i transport de residus (1/2)
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Percentatge itinerari 
realitzat

# Contenidors recollits x 100
# Contenidors totals de l'itinerari

# Contenidors recollits o 
comprovats

Nº de contenidors recollits o 
comprovats en el itinerari

0-n 
contenidors 

ó Buit

# Contenidors totals a 
l'itinerari

Nº de contenidors totals de què
consta el itinerari

0-n 
contenidors 

ó Buit

Percentatge de 
contenidors sense 

desbordament

(# Contenidors totals - # Contenidors desbordats) x 100
# Contenidors totals inspeccionats

# Contenidors desbordats

Nº de contenidors desbordats. 
Contenidors desbordats són 

aquells que estan prop del 100% 
de la seva capacitat o per sobre 

d'aquesta

0-n 
contenidors 

ó Buit

# Contenidors totals 
inspeccionats Nº de contenidorss inspeccionats

0-n 
contenidors 

ó Buit

Número 
d'incidències 

rebudes
� Nombre total d’incidències rebudes

Total incidències rebudes 
relacionades amb el servei 
de recollida i transport de 

residus a tots els canals de 
comunicació amb la 

ciutadania

Nº d’incidències rebudes 0-n incidències 
ó Buit 

Camp en la fitxa 
d’inspeccióComponents del càlculCàlcul de l’indicador RespostaIndicador

1. Detall d’indicadors
1.2 Mesurament de recollida i transport de residus (2/2)
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Percentatge Execució
Correcta

# Execució procedimental correcta x 100
# Inspeccions totals al servei

# Inspeccions del servei de manteniment 
de contenidors satisfactòries

Execució procedimental correcta 
(ús de les eines, circulació del 
vehicle d'acord amb el codi de 

circulació)

Sí / No ó Buit

# Inspeccions totals del servei de 
manteniment de contenidors

N/A (Comptabilització al Quadre de 
Comandament) N/A

Percentatge 
Uniformitat Correcta

# Uniformes en correcte estat x 100
# Uniformes totals inspeccionats

# Inspeccions amb uniformes correctes Estat correcte i adequació dels 
uniformes Sí / No ó Buit

# Inspeccions totals al servei de 
manteniment de contenidors

N/A (Comptabilització al Quadre 
de Comandament) N/A

Percentatge 
Maquinària Operativa

# Maquinària neteja viària operativa x 100
# Maquinària neteja viària total disponible

# Inspeccions amb maquinària operativa Estat de la maquinària i vehicles 
correcte Sí / No ó Buit

# Inspeccions totals al servei de 
manteniment de contenidors

N/A (Comptabilització al Quadre 
de Comandament) N/A

Percentatge d'hores 
efectives d'execució

Hores de treball per a l'execució del servei x100
Hores de treball totals

Hores de treball per a l'execució del servei

Temps real efectuant el servei de 
manteniment de contenidors 

(descomptant esmorzar i parades 
innecesàries de l'activitat)

0-n hores ó
Buit

Hores de treball totals Jornada laboral dels treballadors 0-n hores ó
Buit

Camp en la fitxa 
d’inspeccióComponents del càlculCàlcul de l’indicador RespostaIndicador

1. Detall d’indicadors
1.3 Mesurament de manteniment de contenidors (1/2)
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Percentatge itinerari 
realitzat

# Contenidors amb manteniment x 100
# Contenidors totals de l'itinerari

# Contenidors que han requerit 
manteniment (o jutjats com en 

perfecte estat i que no 
requereixen manteniment)

Nº de contenidors que han requerit 
manteniment (o jutjats com en 

perfecte estat i que no requereixen 
manteniment)

0-n 
contenidors ó

Buit

# Contenidors totals a l’itinerari Nº de contenidors a l’itinerari
0-n 

contenidors ó
Buit

Percentatge 
contenidors en bon 

estat

(# Contenidors totals - # Contenidors en mal estat) x 100
# Contenidors totals inspeccionats

# Contenidors en mal estat

Nº de contenidors en mal estat 
Contenidors en mal estat són 

aquells que presenten desperfectes 
o part mol desgastades 

(mecanismes, accessos, rodes o 
engranatges)

0-n 
contenidors ó

Buit

# Contenidors totals 
inspeccionats Nº de contenidorss inspeccionats

0-n 
contenidors ó

Buit

Número d'incidències 
rebudes � Nombre total d’incidències rebudes

Total incidències rebudes 
relacionades amb el servei de 

recollida i transport de residus a 
tots els canals de comunicació

amb la ciutadania

Nº d’incidències rebudes 0-n incidències 
ó Buit 

Camp en la fitxa 
d’inspeccióComponents del càlculCàlcul de l’indicador RespostaIndicador

1. Detall d’indicadors
1.3 Mesurament de manteniment de contenidors (2/2)
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Percentatge Execució
Correcta

# Execució procedimental correcta x 100
# Inspeccions totals al servei

# Inspeccions totals al servei de neteja de 
contenidors satisfactòries

N/A (Comptabilització al Quadre de 
Comandament) N/A

# Inspeccions totals al servei de neteja de 
contenidors

N/A (Comptabilització al Quadre de 
Comandament) N/A

Percentatge 
Uniformitat Correcta

# Uniformes en correcte estat x 100
# Uniformes totals inspeccionats

# Inspeccions amb uniformes correctes Estat correcte i adequació dels 
uniformes Sí / No ó Buit

# Inspeccions totals al servei de neteja de 
contenidors

N/A (Comptabilització al Quadre 
de Comandament) N/A

Percentatge 
Maquinària Operativa

# Maquinària operativa x 100
# Maquinària neteja de contenidors total 

disponible

# Inspeccions amb maquinària operativa Estat de la maquinària i vehicles 
correcte Sí / No ó Buit

# Inspeccions totals al servei de neteja de 
contenidors

N/A (Comptabilització al Quadre 
de Comandament) N/A

Percentatge d'hores 
efectives d'execució

Hores de treball per a l'execució del servei x100
Hores de treball totals

Hores de treball per a l'execució de neteja 
viària

Temps real efectuant el servei de 
neteja de contenidors (descomptant 
esmorzar i parades innecesàries de 

l'activitat)

0-n hores ó
Buit

Hores de treball totals Jornada laboral dels treballadors 0-n hores ó
Buit

Camp en la fitxa 
d’inspeccióComponents del càlculCàlcul de l’indicador RespostaIndicador

1. Detall d’indicadors
1.4 Mesurament de neteja de contenidors (1/2) 
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Percentatge itinerari 
realitzat

# Contenidors netejats x 100
# Contenidors totals de l'itinerari

# Contenidors netejats (o 
jutjats com a nets i no 

netejats)

Nº de contenidors netejats (o jutjats 
com a nets i no netejats)

0-n 
contenidors ó

Buit

# Contenidors totals a 
l’itinerari Nº de contenidors a l’itinerari

0-n 
contenidors ó

Buit

Percentatge de 
contenidors nets

(# Contenidors totals inspeccionats - # Contenidors bruts) x 100
# Contenidors totals inspeccionats

# Contenidors bruts

Nº de contenidors bruts. 
Contenidors bruts són aquells que 

contenen restes de residus 
adherides, liquids, olors fortes o 

altra brutícia dins i fora del 
contenidor

0-n 
contenidors ó

Buit

# Contenidors totals 
inspeccionats Nº de contenidors inspeccionats

0-n 
contenidors ó

Buit

Número d'incidències 
rebudes � Nombre total d’incidències rebudes

� incidències rebudes 
relacionades amb el 
servei de neteja de 

contenidors a tots els 
canals de comunicació

amb la ciutadania

Nº d’incidències rebudes 0-n incidències 
ó Buit

Camp en la fitxa 
d’inspeccióComponents del càlculCàlcul de l’indicador RespostaIndicador

1. Detall d’indicadors
1.4 Mesurament de neteja de contenidors (2/2) 
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Argentina
Bèlgica
Brasil
Xile
Colòmbia
Espanya
Itàlia
Mèxic
Perú
Portugal
Regne Unit
USA


