FAQS PUNT VERD MÒBIL ESCOLAR (PVME)
data d’actualització 28/04/2022

1. El nostre centre pot reservar i fer servir el PVME?
Tots els centres educatius de Barcelona, formeu o no part de la xarxa Escoles+Sostenibles,
podeu demanar el servei del PVME un cop al trimestre, màxim. Les peticions del servei s’han
de fer a través del calendari de reserves.

2. On aparca el camió?
Es poden donar tres casos:


Que hagi suficient espai suficient dins del centre (al pati, per exemple): el camió
aparcarà allà, i ho podreu indicar al formulari de reserva del camió.



Que no hagi suficient espai al centre educatiu:
a) Si hi ha disponibles zones de càrrega/descàrrega, xamfrans i voreres amples,
(sempre que no estiguin ocupades), el camió pot aparcar allà i no cal fer cap
tràmit addicional.
b) Si no hi ha zones de càrrega/descàrrega, xamfrans i voreres amples, caldrà fer la
petició d’ocupació de via pública a través del següent enllaç, adjuntant el següent
document amb els punts 3, 5, 6, i 10 omplerts, i la informació del districte.
Informació que cal omplir al document:
Districte: cal indicar el Districte al qual pertany el centre educatiu
Punt 3: dades del centre educatiu
Punt 5: lloc exacte on aparcarà el camió
Punt 6: Punt Verd Mòbil Escolar
Punt 10: cal posar la següent informació,
Longitud: 9,5 m
Amplada: 3 m
Horari: hores que heu reservat per la visita del PVME
Data (corresponent al camp “Durada”): és molt important que indiqueu la data
corresponent a la reserva que heu fet per què es pugui tramitar la vostra
petició. Exemple:
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Un cop omplert el document, cal descarregar-lo el PDF utilitzant l’opció “Descarrega com a
PDF” (clicant al botó dret del vostre ratolí sobre el formulari) i adjuntar-lo al següent tràmit o
presentar-lo imprès a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) corresponent si no es pot fer el
tràmit via telemàtica.
IMPORTANT: Aquest tràmit s’ha de realitzar amb un marge mínim de 3 setmanes abans de la
visita del PVME al vostre centre educatiu.

3. Quantes persones poden participar a l’activitat?
Es calcula que aproximadament un grup/classe pot visitar el camió cada 15 minuts. En aquells
casos que hi hagi espai perquè el camió entri al centre i pugui deixar els diferents contenidors
fora i no calgui pujar al camió, la visita és més ràpida. Cal tenir en compte que depenent del
número de persones que participin a l’activitat caldrà reservar dues o més dies/franges
horàries.

4. Es segueix algun protocol especial amb motiu de la covid-19?
D'acord amb la proposta de les autoritats sanitàries i amb les instruccions del govern central
mitjançant el Real Decret 286/2022, a partir de dimecres 20 d’abril no és obligatori l’ús de
mascaretes en interiors ni cap altra mesura de seguretat tret de les indicades al Real Decret.
Durant la visita del PVME sí es mantindrà la disposició de gel hidroalcohòlic i l’ús de la
mascareta en cas que es consideri necessari (per part d’alumnat o treballadors del PVME).

5. Podem demanar que el camió vingui a fer recollida de materials únicament?
El servei del PVME està pensat per anar acompanyat d’una activitat educativa gestionada pel
centre i dirigida a la comunitat educativa (alumnat, professorat, famílies...). Durant el curs
escolar hi ha uns dies específics destinats a oferir només recollida de materials, marcats en
blau al calendari de reserves. No s’ofereix aquest servei fora d’aquestes dates.

6. Si el nostre centre necessita una recollida de materials i no podem aprofitar les dates
marcades en blau al calendari de reserves, quines altres opcions existeixen?
En aquest cas, els podeu gestionar mitjançant un gestor de residus privat, el Consorci
d'Educació de Barcelona (en el cas dels centres públics) o els punts verds de Zona.
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7. Què podem portar al PVME?
A la web del Punt Verd Mòbil Escolar podreu trobar la informació sobre el material que es pot
portar al camió, així com el material que no recull.

8. Com es gestiona la cancel·lació del servei, un canvi de data, o dubtes que es puguin tenir
sobre el PVME?
Per qualsevol consulta sobre el servei podeu escriure un correu electrònic a
residusescoles@bcn.cat
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