
Ajuntament de Barcelona Geréncia d'Habitat Urbá 
Direcció d'Actuació Urbanística 
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Tel. 932 914 447 
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CIRCULAR INTERNA 

núm. ordre: 085/2011 EDIFICACIÓ 
	

data: 7 de novembre de 2011 
Anul.la a: 

TEMA : CAMBRA DE RESIDUS EN ELS EDIFICIS D'HABITATGES 

normativa de referéncia: 	DB HS-Salubritat 
Ordenanca del Medi Ambient 

El sistema vigent de recollida de residus doméstics a la ciutat está estructurat 
básicament en tres modalitats de servei: 

-Els contenidors de carrer, de diversos tipus i dimensions, destinats al dipósit de 
cada una de les cinc fraccions de residus retirats separadament pels serveis 
municipals. Aquesta modalitat s'estén per la major part de la ciutat. 

-La recollida pneumática, que permet la recol•ecció de les fraccions d'orgánica 
i resta, implantada en alguns barris de la ciutat, on també hi ha distribuIts els 
contenidors de carrer per a les fraccions de vidre, paper-cartró i envasos. 

-La recollida coordinada manual en árees restringides de nuclis histórics de la 
ciutat. 

Aquesta configuració de l'activitat de retirada d'escombraries ha estat aprovada pel 
Consell Plenari Municipal, amb l'adjudicació deis pertinents contractes. El termini 
d'adjudicació está establert des de 1'1 de novembre de 2009 fins el 30 d'octubre de 
2017, prorrogable fins el 30 d'octubre de 2019. 

En relació a la normativa vigent en matéria de R.S.U., i respecte a l'espai exigible que 
s'ha de tenir en compte en els projectes d'edificis destinats a habitatge, es consideren 
dos textos principals: 

A) El DB HS "Salubritat". En concret el document HS 2 "Recollida i evacuació de 

residus", en el que s'assenyala que cal ubicar un magatzem de contenidors a 
l'edifici quan hi hagi recollida porta a porta o disposar d'un espai de reserva 

(reconvertible en cas de canvi de model de recollida) quan la recollida municipal 
es porti a terme mitjaNant contenidors de carrer. 

B) L'Ordenan9a del Medi Ambient de Barcelona, aprovada el 25 de febrer de 2011, 
que en el títol 6 "Gestió de residus", capítol 4 "Condicions deis edificis o 
locals", en l'article 64-1 "Condicions deis edificis o locals", apartat N° 1, 
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especifica: "Els edificis destinats a habitatges particulars, els locals comercials i 
de serveis i altres establiments han de disposar d'un espai tancat de dimensions 
suficients per a l'emmagatzematge de residus que produeixin diáriament, així 
com deis elements de contenció corresponents als sistemes de recollida 
establerts en la zona en la qual s'ubica l'edifici o establiment". 

Per tant, d'acord amb les condicions contractuals del servei establertes actualment i a 
efectes d'aclarir la interpretació técnica de les normes indicades, es proposen els 
següents criteris d'aplicació: 

1. En general, en els projectes de nous edificis destinats a habitatges només és 
exigible la disposició d'un espai de reserva , transformable en el cas de canvi de 
modalitat de recollida segons les prescripcions de disseny i dimensionat anotats 
en la secció HS 2 del DB HS "Salubritat", ja que aquesta provisió d'espai no 
contradiu els termes fixats a l'article 64-1 de l'Ordenan9a del Medi Ambient de 
Barcelona. 

2. En concret, en els projectes de nous edificis destinats a habitatges en árees on 
existeixi o estigui planificada la recollida pneumática de residus cal entendre que 
l'espai de magatzem de residus de la fracció resta i de la fracció orgánica está 
compensat per l'espai previst per a la col•locació de les comportes i les válvules 
de l'equipament pneumátic. En tot cas, per a la resta de fraccions (vidre, paper-
cartró i envasos) s'haurá de tenir en compte la corresponent reserva d'espai que 
pugui ser adaptat com a magatzem en el supósit de que en el futur s'establís un 
canvi del model de recollida per a les tres fraccions esmentades. 

Les característiques d'aquest espai de reserva seran: 

En quan a la seva situació (apartat 2.1.1 de la secció HS 2) : 

1. En el cas de que l'espai de reserva es situI fora de l'edifici, haurá d'estar a 
una distancia de l'accés del mateix inferior a 25 m. 

2. El recorregut entre l'espai de reserva i el punt de recollida exterior tindrá una 
amplada lliure de 1,20 m com a mínim, encara que s'admeten reduccions 
localitzades sempre que no es redueix l'amplada lliure a menys d'l m. i que 
la seva longitud no sigui més gran de 0'45 m. Quan en el recorregut 
existeixin portes d'obertura manual, aquestes s'hauran d'obrir en el sentit de 
sortida. El pendent será del 12% com a máxim i no s'admeten graons. 
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En quan a la seva superfície (apartat 2.1.2.2 de la secció HS 2) : 

La superficie de l'espai de reserva será el resultat de multiplicar el nombre estimat 
d'ocupants habituals de l'edifici que equival a la suma del nombre total de dormitoris 
senzills i el doble del nombre total de dormitoris dobles, per el factor de fracció 
(m2/persona) segons la taula 2.2. Aixó suposa: 

1. Quan es tracti de zones de la ciutat amb recollida centralitzada amb 
contenidors de carrer, es consideraran les fraccions de paper/cartró, envasos 
lleugers, materia orgánica, vidre i varis i la superficie será la corresponent a 
0,154 m2/persona. 

2. En els ámbits amb recollida pneumática, es consideren les fraccions de vidre, 
paper/cartró i envasos lleugers i resultará una superficie de 0,111 m2/persona. 

3. En ambdós casos, la superficie mínima será de 3,5 m2. 

En conseqüéncia, no seran d'aplicació els arts. 144 i següents de les OO.MM. del PGM. 

Vist i plau 
Director e rveis d'Actuació Ur anística 

Montserrat Mendoza aseca 

Miguel García Sanju 

Nota: L'original d'aquesta Circular resta, degudament signat, als nostres arxius. 
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