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Nomenclatures i font de les dades

ARC: Agència de Residus de Catalunya.

Les dades d’ARC són del 2013 (les del 2014 encara no estan disponibles).

Idescat: Institut d’Estadística de Catalunya.

Les dades de l’Idescat fan referència al nombre d’habitants dels municipis.

EcoBP: Les dades relatives al Baix Penedès han estat recollides per EcoBP i 
fan referència a la mitjana dels 10 municipis que formen part d’EcoBP.

Dades del centre de deixalleries: inclouen també les dades de recollida de les 
deixalleries mòbils.

Serveis de recollida complementaris: podes, mobles, etc.

D’acord amb el compromís d’EcoBP de minimitzar l’impacte ambiental, 
aquesta publicació ha estat impresa en paper ecològic.
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Gerent d’EcoBP

Aquest 
any 2014 ha estat l’any del Repte 

Baix Penedès. Un cop finalitzada la implanta-
ció, l’any 2013, de més de 2.000 nous contenidors, amb 

la transformació del sistema de recollida selectiva a illes de cinc 
fraccions, el 2014 ha estat l’any on s’ha donat l’impuls a la recollida 

selectiva.

Amb el treball conjunt dels diferents agents del territori (Consell Comarcal, municipis, 
entitats, escoles, mitjans de comunicació), s’han portat a terme diferents accions de 

sensibilització per a conscienciar i convèncer la comarca de la importància de reciclar.

Hem tingut un programa d’activació d’agents ressonants, acció amb la qual s’ha arribat a 
acords amb diversos agents ressonants de la comarca per tal que donin a conèixer el Repte Baix 

Penedès, tot fomentant la pedagogia del sistema i posant en valor EcoBP.

S’han  realitzat diferents accions de street marketing, fent-nos visibles al carrer amb activitats dina-
mitzades per monitors i on hem repartit més de 1.000 kits per al reciclatge.

I el plat fort de les accions de sensibilització ha estat el Programa escolar Repte Baix Penedès, un 
programa on han  participat més de 700 alumnes de 11 i 12 anys de 20 escoles de la comarca, i 
mitjançant el qual hem aconseguit que els nens i nenes prenguin consciencia de la situació actual de la 
comarca i contribueixin amb el seu exemple a mobilitzar les famílies cap a hàbits de reciclatge més 
adients.

Amb tot això, els resultats del 2014 han assolit un increment de la recollida selectiva del 4.18% 
respecte l’any 2013. No han millorat de forma significativa, com potser s’esperava, però cal 
pensar que els canvis d’hàbits són difícils i que els resultats apareixeran a mitjà termini.

Aquest baix increment de la recollida selectiva, però, ha afectat poc als resultats econò-
mics, suposant només un increment del pressupost global anual del 0.48%.

Dins la memòria d’activitats que presentem tot seguit, es descriuen els 
principals resultats de la gestió realitzada durant l’exercici 2014 on els 

avenços del model EcoBP que hi veiem ens fan creure que el 
camí que s’està seguint és el correcte, amb una millora 

dels vincles amb la comarca tot involucrant-la 
en el Repte Baix Penedès.
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Repte
Baix Penedès

Objectiu

3 Informacions clau
 per a la lectura de la memòria:

Arribar a la mitja de reciclatge de 
Catalunya en els propers anys mitjançant 
la separació en origen
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37,95%

23,51%

Reciclatge Catalunya

Reciclatge Baix Penedès

2 Gran inversió l’octubre del 2014:
2.187 contenidors nous
656 illes de 5 fraccions
4 camions de càrrega lateral nous
5 deixalleries mòbils

Impuls al Repte
Baix Penedès
durant l’any 20143

Repercussions directes de la crisi:11) Una davallada en el consum i, per tant,
 una davallada en la generació de residus
 que s’aboquen tant als contenidors com a
 les deixalleries.

2) Augment del pillatge i de la substracció
 il·legal de residus valoritzables dels
 contenidors (vidre, paper i envasos) per al
 mercat submergit de productes. Això   
 provoca que es recullin menys quantitat 
 dels residus generats i que les estadístiques  
 quedin esbiaixades.

MEM RIA 20
14

sumem per una comarca

més sostenible



Repte
Baix Penedès Memòria 2014 8

Accions de sensibilització al ciutadà, que s’han dut 
a terme durant l’any 2014

EcoBP ha decidit portar el Repte Baix Penedès a les 
entitats culturals, mitjans de comunicació, empreses 
privades i particulars actius i implicats al Baix Penedès 
que, bé pel lloc de referència que ocupen dins el seu 
sector o pel seu potencial comunicatiu, esdevenen 
veritables canals de referència al territori.

L’objectiu final d’aquest programa és aconseguir 
informar als ciutadans sobre les problemàtiques més 
comunes relacionades amb el reciclatge per tal que 
prenguin consciència i adoptin hàbits més adients, 
convertint-se ells mateixos en un exemple per a la comu-
nitat.

El paper que juguen els agents ressonants en aquest 
procés és cabdal. Durant l’any han fet arribar als seus 
socis/lectors/oients/seguidors diversos reportatges a 
través dels seus propis canals de comunicació (ja sigui 
un butlletí per a una associació de veïns, fins una circular, 
un blog, un diari, una televisió, etc).

Aquesta xarxa transversal és la forma més adient que 
tenim per sumar en el desafiament col·lectiu. Una xarxa 
que també facilitarà la detecció de problemàtiques i 
ajudarà a proposar solucions per millorar el reciclatge a 
la comarca.

El programa d’Agents Ressonants

Millorar els hàbits de reciclatge de tota una comarca no 
és una tasca fàcil i des del primer moment vam entendre 
que només seria possible si aconseguíem sumar els 
esforços de tot el territori: escoles, famílies, entitats 
culturals, associacions, institucions públiques, etc. Des 
d’EcoBP crèiem que els nens i nenes del Baix Penedès 
també podien jugar un paper determinant, és per això 
que a finals de 2014 els vam demanar que ens ajudessin 
a assolir el Repte Baix Penedès: situar-nos a la mitjana 
catalana de reciclatge.

Amb aquesta intenció els alumnes d’una vintena d’esco-
les de la comarca han treballat per esbrinar els motius 
pels quals no es reciclava a casa seva i han aportat idees 
per superar aquests frens. 

A continuació us presentem les 8 dades més significati-
ves de la primera edició del Programa Escolar del Repte 
Baix Penedès:
 

1. Èxit de participació. Més de 700 
alumnes de 11 i 12 anys de 20 escoles 
de la comarca
La participació en el projecte ha estat altíssima. 20 esco-
les dels deu municipis que conformen EcoBP han partici-
pat en la primera edició del Projecte Escolar del Repte 
Baix Penedès. Això significa més de 700 alumnes, de 35 
grups classe de 6è de primària.

2. Els alumnes prenen consciència 
i treballen en equip
El programa té dos objectius principals: el primer, acon-
seguir que l’alumnat prengui consciència de la situació 
actual de la comarca i contribueixi amb el seu exemple a 
mobilitzar les famílies cap a hàbits de reciclatge més 
adients; i el segon, fer saber als alumnes que si s’impli-
quen, treballen en equip i posen en pràctica les eines 
adients (l’observació, l’anàlisi i la creativitat) poden trans-
formar la realitat de la seva comarca.

EL PROGRAMA 
ESCOLAR: 

un procés creatiu d’implicació i de 
treball en equip

Els Agents Ressonants són:
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3. ‘Patrulles investigadores’ analitzen 
els hàbits de reciclatge a les seves llars

Tot seguint una dinàmica plantejada com un atractiu joc 
d’observació i creativitat a desenvolupar a l’aula, els més 
de 700 alumnes han après al llarg d’aquests mesos els 
beneficis de reciclar i els efectes negatius de no fer-ho i 
han desenvolupat un treball de camp per descobrir els 
frens que impedeixen a les seves famílies separar de 
forma selectiva els residus.

Al llarg d’aquest procés, els alumnes han comptat amb 
l’acompanyament d’un personatge animat de ficció: la 
Martina,una noia d’onze anys del Baix Penedès, 
convençuda de la capacitat dels nens i nenes de las seva 
edat per canviar la realitat del seu entorn.

4. Les famílies no reciclen per manca 
d’espai i per manca d’actituds
Segons el treball de camp fet pels alumnes, mitjançant 
tasques d’observació i enquestes realitzades als seus 
familiars, els principals motius pels quals no es recicla a 
casa seva són:

• Manca d’espai (72%)
• Sensació que els contenidors estan lluny (66%, tot i 

que el 59% dels nens assegura que estan a menys de 
100 metres).

• Manca d’actitud: mandra, manca d’organització. 
(58%).

D’aquest estudi també es detecta que només el 21% té 
5 contenidors a casa (plàstic, paper/cartró, orgànica, 
vidre, rebuig).

5. Els alumnes proposen 35 idees  
creatives i realistes
Després de realitzar l’estudi de camp i veure quins són 
els principals frens del reciclatge, els alumnes han realit-
zat una tasca grupal a través de la qual han proposat 
idees per superar els frens identificats. D’aquestes 35 
idees, EcoBP n’aplicarà una: ‘la comoditat del calaix 
reciclador’, de l’escola Mossèn Jacint Verdaguer de 
Segur de Calafell, un programa de sensibilització per 
animar a les llars a crear els seus propis calaixos de  
reciclatge.

6. Festa de les idees
Per mostrar les idees treballades, reconèixer la feina feta 
pels alumnes i donar a conèixer la idea escollida, el 
dissabte 24 de gener al Pavelló Àngel Guimerà del 
Vendrell va tenir lloc la Festa de les Idees, que va aplegar 
més de 800 persones i a banda dels alumnes, profes-
sors, directors d’escola i pares i mares, també va assis-
tir-hi el director de l’Agència de Residus de Catalunya, 
Josep Maria Tost, així com els responsables institucio-
nals dels municipis i del Consell Comarcal.
  

8. Relació de municipis i escoles 
adherides al Programa Escolar (Dels 10 
municipis que formen part d’EcoBP).

• Albinyana: Escola Joan Perucho
• Banyeres del Penedès: Escola Mare de Déu del Priorat
• Bellvei: Escola La Muntanyeta
• Bonastre: Escola L’Estel
• Calafell: Escola Santa Creu, Escola Mossèn Jacint 

Verdaguer, Escola Vilamar, Escola Castell de Calafell
• El Montmell: Escola Teresa Godes i Domènech
• El Vendrell: Escola Àngel Guimerà, Escola Àngels 

Garriga, Escola Els Secallets, Escola Garbí, Escola 
Marta Mata, Escola Pau Casals, Escola Pla de Mar, 
Escola Teresina Martorell

• Llorenç del Penedès: Escola Les Cometes
• Masllorenç: Escola Berenguer Montoliu
• Santa Oliva: Escola La Parellada
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Cap al reciclatge més eficient, 
ràpid i segur
Gràcies als 2.187 contenidors nous, 
les ubicacions d’illes de 5 fraccions, els 
4 camions de càrrega lateral nous, els 
municipis adscrits a EcoBP han millorat 
els índex de reciclatge, però cal més 
implicació de la  ciutadania per arribar 
als objectius.

Seguim per sota de la mitjana catalana
Comparativa comarcal

Mitjana Catalunya: 37,95 %
Mitjana Baix Penedès: 23,51%
Posició: 38

La comparativa entre comarques del 2013 (l’ARC encara 
no disposa de dades del 2014) ens permet veure que el 
marge de millora quant a proporció de recollida selectiva 
és molt gran d’acord amb les previsions d’EcoBP. En els 
propers anys ens volem situar per sobre de la mitjana 
catalana gràcies als resultats del sistema de recollida 
implantat a finals de l’any 2013.

El model recull els residus de forma selectiva en conteni-
dors de superfície, ubicats al carrer en les anomenades 
illes de 5 fraccions, és a dir, àrees d’aportació que agluti-
nen els 5 tipus de contenidors (groc, blau, verd, marró i 
gris) en un mateix espai.

A més de facilitar el reciclatge als ciutadans, aquest 
model té l’avantatge de ser més eficient, ràpid i segur, 
gràcies als camions de càrrega lateral que gasten menys 
combustible, redueixen el temps de càrrega dels conte-
nidors i permeten a l’operari treballar sense baixar del 
vehicle.

A continuació es mostren diversos indicadors d’eficièn-
cia i la seva evolució al llarg dels darrers anys. Aquests 
indicadors ens permeten avaluar la gestió i evolució dels 
serveis, detectar possibles deficiències i posar en marxa 
les accions correctores oportunes per esmenar-les, 
d’acord amb els principis generals de bona gestió.

Recollida selectiva bruta i fracció resta
de les comarques de Catalunya, 2013
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Osona - 403.24 kg/hab.
Terra Alta - 326.27 kg/ hab.

Segarra - 363.55 Kg/hab.
Montsià - 460.82 Kg/hab.

Conca de Barberà - 494.28 Kg/hab.
Ribera d’Ebre - 426.71 Kg/hab.

Priorat - 399.94 Kg/hab.
Al Urgell - 434.06 Kg/hab.

Baix Ebre - 527.98 Kg/hab.
Pla d’Urgell - 383.91 Kg/hab.

Alt Camp - 422.21 Kg/hab.
Baix Llobregat - 444.94 Kg/hab.

Baix Camp - 518.74 kg/hab.
Ripollès - 529.03 kg/ hab.

Maresme - 524,71 Kg/hab.
Alt Penedès - 474.29 Kg/hab.

Bages - 42.36 Kg/hab.
Garrotxa - 480.08 Kg/hab.

Vallès Oriental - 460.08 Kg/hab.
Garraf - 582.27 Kg/hab.

Gironès - 383.08 Kg/hab.
Solsonès - 431.41 Kg/hab.

Pla de l’Estany - 455.15 Kg/hab.
Vallès Occidental - 388.65 Kg/hab.

Alt Empordà Kg/hab.
Urgell - 412,44 Kg/hab.

Tarragonès- 569.00 Kg/hab.
Baix Empordà - 765.48 Kg/hab.
Pallars Jussà - 448.56 Kg/hab.

AMB (abans EMSHTR) - 423.68 Kg/hab.
Alta Ribagorça - 445.13 Kg/hab.
Pallars Sobirà - 532.60 Kg/hab.

Selva - 595.50 Kg/hab.
Val d’Aran - 760.29 Kg/hab.

Noguera - 384.02 Kg/hab.
Berguedà - 450.16 Kg/hab.

Segrià - 383.32 Kg/hab.
Baix Penedès - 595.74 Kg/hab.

Garrigues - 356.37 Kg/hab.
Cerdanya - 617.61 Kg/hab.

Anoia - 507.10 Kg/hab.

0% 25% 50% 100%75%



Resultats
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23,51%
DE RECICLATGE

+2,31%
RESPECTE
AL 2013

REDUIR ELS
RESIDUS IMPROPIS,
LA TASCA PENDENT

38a
POSICIÓ DE RECICLATGE
PER COMARQUES

+5%
ENTRADES DEIXALLERIA 
COMARCAL RESPECTE 
L’ANY ANTERIOR

+ RESIDUS GENERATS
      PER HABITANT



Lleugera recuperació
de la generació de residus

Aquest indicador relaciona la quantitat de residus gene-
rats per cada habitant en un dia, de mitjana, en la comar-
ca del Baix Penedès.

L’any 2013 es van generar 46.516 tones de residus al 
Baix Penedès, un 7,67% menys que el 2012. Això vol 
dir que els kg de residus/habitant i dia són 1,63 compa-
rat amb el 1,82 de 2012.

Encara no disposem de dades oficials de generació per 
habitant i dia del 2014, però sabem que els residus recollits 
en contenidors han augmentat un 1,72% respecte l’any 
2013.

kg/hab dia

1,9

1,8

2012 2013 2014

1,7

1,6

1,82

1,63
Estimació
aproximada
del 2014
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Equació:

RESIDUS MUNICIPALS 
PER HABITANT I DIA

KG ANUALS DE RESIDUS
MUNICIPALS RECOLLITS

(NOMBRE D’HABITANTS PER 365 DIES)



7

Reciclem més, però no suficient

L’any 2013 (dades més recents), els municipis del Baix 
Penedès han  reciclat un 23,51%, la qual cosa repre-
senta una evolució en l’índex de reciclatge d’un 2,31% 
més que l’any anterior. Des de 2009 s’observa una evolu-
ció sostinguda en els índex de reciclatge, gràcies a un 
augment gradual en el nombre de contenidors instal·lats, 
així com a la implantació de ser- veis de recollida 
complementaris (fracció vegetal, mobles, etc.). Durant el 
2014 la recollida selectiva en contenidors de paper, vidre, 
envasos i orgànica ha augmentat un 4,8% respecte de 
l’any 2013.

Lleuger augment del percentatge
de la recollida selectiva als contenidors

S’observa una millora sostinguda en l’evolució dels 
percentatges de reciclatge o separació en orígen de les 
quatre fraccions de recollida selectiva. L’any 2014 es 
superen els nivells del 2013, després de la petita baixada 
que es va produir el 2012.

D’altra banda, les dades absolutes de recollida ens 
indiquen que s’ha produit un augment dels residus de 
paper i cartró del 13,71% dels envasos en un 9,57% i 
de la FORM d’un 7,65%. Mentre que de residus de 
vidre han disminuit en un -7,43%. Tot respecte del 2013.

Resultats
de gestió

2009

14,00%

9,08%
11,61%

12,30% 11,94% 12,46% 12,57%
12,00%

10,00%

8,00%

6,00%

4,00%

2,00%

0,00%
2010 2011 2012 2013 2014

12,57 % de residus comarcals recollits selectivament: (només en contenidors)

Any 2014 (Font: Dades pròpies)

Totes les dades són en tones
*Dades estimades

Municipi Matèria 
orgànica

Paper
i cartró Vidre Envasos

lleugers
Fracció

resta
 88,35  35,46 42,37 24,83   810,23
 88,72 49,62 70,98  38,94 813,17
 81,44   33,71 47,06  25,55 923,77
 27,26   11,83 20,11  7,27 276,16
 947,20   373,60    463,25  270,78 15.393,53
 49,18   9,53 19,17  6,30 138,80
 74,73   23,09 31,08  16,73 825,34
 71,27   50,69 71,36  35,35 1.324,58
 193,89*   41,83   63,82  30,78 826,80*
 141,84   549,13    703,58   412,97 15.839,79
 1.763,88 1.178,49 1.532,78  869,50 37.172,17

ALBINYANA
BANYERES DEL PENEDÈS

BONASTRE
CALAFELL
MASLLORENÇ
MONTMELL
SANTA OLIVA
LLORENÇ
VENDRELL
TOTAL 

BELLVEI

Any 2013 (Font: Dades pròpies)

Totes les dades són en tones

Municipi Matèria 
orgànica

Paper
i cartró Vidre Envasos

lleugers
Fracció

resta
 83,84 31,81 55,30 24,36   816,31
 82,25 40,58 94,54  31,07 861,91
 74,14   28,36 61,33  21,72 901,49
 28,18   8,75 24,70  6,70 296,77
 871,77   331,61    572,24  253,93 13.972,99
 33,92   7,10 20,20  5,43 144,13
 73,37   20,31 32,96  15,52 873,54
 86,45   44,65 57,78  34,19 1.394,64
 193,89   30,65   100,20  23,47 826,80
 250,00   492,57    636,55   377,18 16.834,44
 1.777,81 1.036,39 1.655,80  793,57 36,968,07

ALBINYANA
BANYERES DEL PENEDÈS

BONASTRE
CALAFELL
MASLLORENÇ
MONTMELL
SANTA OLIVA
LLORENÇ
VENDRELL
TOTAL 

BELLVEI



Augmenta el reciclatge i disminueix el 
percentatge de fracció de rebuig

Proporció en pès de les diferents fraccions
recollides l’any 2014

Proporció en pès de les
diferents fraccions recollides l’any 2013

En aquests gràfics podem observar l’evolució de la 
proporció de les diferents fraccions que es recullen als 
contenidors situats al carrer. L’increment en el reciclatge 
és visible en la reducció de residus de rebuig (un 
87,43% l’any 2014) i en l’augment de les fraccions 
reciclables, només amb l’excepció de la fracció vidre 
que es redueix durant el 2014.

Fracció
resta

Matèria 
orgànica

Paper
i Cartró

Vidre

Envasos
lleugers

Reduir els residus impropis.
la tasca pendent

Tot i que s’ha aconseguit reduir els 
índexs de residus impropis gràcies a 
la implementació dels nous conteni-
dors, que compten amb obertures 
ajustades a la forma dels diferents 
tipus de residus, hem de seguir 
treballant per millorar aquest índex.

Aquests residus generen costos 
afegits al sistema, ja que en comptes 
de ser reciclats i suposar un ingrés, 
s’ha de pagar perquè siguin triats a 
la planta de triatge de Botarell i, 
posteriorment, dipositats a l’aboca-
dor.
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3,90%
2,46%

3,93%

1,88%

87,82%

4,15%
2,77%

3,61%

2,05%

87,43%



Augment de l’ús de la deixalleria
comarcal

Durant l’any 2014 s’han produït un total de 9.423 entra-
des a la deixalleria comarcal, això significa un augment 
d’un 4,6 % respecte de l’any 2013.

Si observem el comportament dels usuaris i els diferen-
ciem entre particulars, empreses i consistoris, observem 
que la deixalleria és utilitzada principalment per usuaris 
particulars.

Resultats
de gestió

Nou programari per a millorar la gestió 
de la deixalleria.

Ja està en marxa el nou programari de gestió de la 
deixalleria comarcal, que permet tenir un control exhaus-
tiu dels residus entrats a la deixalleria, així com de les 
sortides. Els usuaris, i també els residus que duen a la 
deixalleria, queden registrats automàticament i no de 
forma manual com abans.

Durant l’any 2014 s’han produit 9.423 
entrades a la deixalleria.

Això suposa un augment interanual del 
4,6 %. Més de la meitat dels usuaris són 
particulars.
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2013

5.407 Particulars

2014

3.586 Empreses

430 Ajuntaments

9.423
entrades

5.041 Particulars

3.519 Empreses

448 Ajuntaments

9.008
entrades
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Resultats
de l’exercici

Les dades econòmiques
A continuació es presenta el compte de resultats de l’exercici 2014:

EcoBP, S.L. (B-43636729)
Empresa Comarcal de Serveis Mediambientals del Baix 
Penedés, S.L.
Compte de Pèrdues i Guanys 2014 - Totals 31/12/14
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SELECTIVA DEIXALLERIA ORGÀNICA RSU CALAFELL
RSU 

EL VENDRELL

Cànon Facturat

Mà d’obra

Mà d’obra

Subcontractistes

Altres materials
de consum

Amortització vehicles i 
maquinària

Amortitzacions

Manteniment

Finançament extern

Impostos, 
assegurances i taxes

Altres costos
indirectes

Subministraments varis

Reparació vehicles i 
maquinària

Loguer maquinària

Impostos
i assegurances vehicles

Combustibles

Altres costos de 
vehicles i maquinària

Resta de cost directe

Total cost indirecte

Cànon Pendent Facturar

Venda de Subproductes

Altres ingressos

Total ingressos

Producció

896.648,44 423.784,28 1.038.934,83 2.558.880,76 3.043.020,02 7.961.268,33 7.264.570,54 9,59%

28.429,02 -6.867,49 -5.305,18 29.155,01 -5.696,22 39.715,14 -118.480,53 -133,52%

482.104,95 6.409,69 0,00 940,50 0,00 489.455,14 509.004,28 -3,84%

1.407.182,41 423.326,48 1.033.629,65 2.588.976,27 3.037.323,80 8.490.438,61 7.655.094,29 10,91%

51.139,08 0,00 4.948,25 43.654,99 48,22 99.790,54 2.887,12 3356,40%

1.458.321,49 423.326,48 1.038.577,90 2.632.631,26 3.037.372,02 8.590.229,15 7.657.981,41 12,17%

Total exercici 
2014

Total exercici 
2013

%
Variació

327.223,76 39.316,03 266.600,21 506.350,93 790.329,34 1.929.820,27 1.810.542,48 6,59%

16.624,13 0,00 0,00 1.141,75 0,00 17.765,88 84.665,30 -79,02%

21.972,73 0,00 8.415,82 10.541,39 17.640,65 58.570,59 89.299,42 -34,41%

227.003,28 7.394,22 70.363,97 55.532,20 114.600,40 474.894,07 293.071,62 62,04%

83.561,18 40.428,75 15.835,20 57.525,23 138.456,09 335.806,45 314.933,66 6,63%

132.042,97 0,00 0,00 0,00 0,00 132.042,97 4.318,18 2957,84%

12.250,11 3.045,25 10.654,88 23.461,58 21.970,24 71.382,06 66.846,62 6,78%

86.634,60 52.724,21 80.203,16 191.857,04 123.038,86 534.457,87 543.095,25 -1,59%

89.019,14 42.197,20 27.110,68 180.480,09 107.938,33 446.745,44 666.843,08 -33,01%

23.050,23 161.991,41 397.106,25 925.165,35 1.274.303,68 2.781.616,92 2.490.857,71 11,67%

1.019.382,13 347.097,07 876.290,17 1.952.055,56 2.588.277,59 6.783.102,52 6.364.473,32 6,58%

243.925,28

351.432,53

1.370.814,66

87.506,83

29.603,44

50.829,82

397.926,89

25.399,59

12.000,43 20.541,26 31.467,45 32.703,26

0,00 0,00 107.795,76 0,00

813,52 0,00 12.655,02 0,00

92.212,21 11.646,06 764,32 32.424,98

103,54 0,00 7.956,24 0,00

2.377,55 171,20 2.421,33 1.698,76

67.614,54 359.557,70 200.025,11

99.973,06 522.617,82 266.852,11

976.263,23 2.474.673,38 2.855.129,70

62.314,67 157.957,88 182.242,32

11.936,91

1.037,90

0,00

1.047,60

3.184,22

4.019,75

108.649,31

108.833,66

13.468,54

138.095,17

11.244,00

10.688,59

900.726,07

1.291.705,34

8.074.807,86

515.421,29

109.064,41 -0,38%

107.795,75 0,96%

0,00 0,00

69.367,60 99,08%

5.580,42 101,49%

12.072,06 -11,46%

525.896,25 71,27%

829.776,49 55,67%

7.194.249,81 12,24%

463.731,60 11,15%

Total costos

Resultat

Total cost directe



El sistema de transferència de residus, 
l’increment de volum d’EcoBP i el major 
poder de negociació amb els proveïdors 
generen una disminució del cost per 
tones

1. Cost per tona recollida

Augmenta el cost de la deixalleria i
disminueix el de la recollida selectiva i rebuig

Cost/tona recollida de deixalleria

A continuació es mostren els principals indicadors que 
utilitzem per avaluar la gestió econòmica d’EcoBP, la 
seva evolució al llarg dels darrers anys i l’efecte dels 
diferents programes que es van implantant. Aquests 
indicadors són el cost per tona de residu recollida i el 
cost per habitant d’acord amb el padró municipal.

Els costos representats per calcular els costos per tona 
no inclouen els ingressos per retorns de cànon, ni els 
ingressos per venda de subproductes. Aquests concep-
tes no s’inclouen en l’anàlisi d’aquest ràtio atès que no 
depenen d’una major o menor eficiència en la prestació 
dels serveis d’EcoBP, sinó de les dinàmiques pròpies del 
mercat dels subproductes.

L’indicador de cost per tona ens diu que des de 2013, el 
cost de la deixalleria s’ha sostingut però amb menys 
tones de residus, mentre que el cost en el cas de les 
fraccions de recollida selectiva i de rebuig, millora. 

Tot i haver mantingut el servei en les mateixes condi-
cions, hi ha hagut la millora de la ràtio del cost per tona.

L’efecte de la crisi s’ha intentat paliar 
gràcies a:

Aplicació del sistema de transferèn-
cia de residus que ha permès abai- 
xar els costos de transport de residus.

Major poder de negociació amb els 
proveïdors, gràcies a l’increment de 
volum de l’empresa en la gestió de 
residus amb la incorporació, primer, 
del municipi de Calafell el 2011, i del 
Vendrell el 2012. És palesa la idoneï-
tat de mancomunar serveis en poder 
oferir el servei amb menor cost.

Què farem per millorar l’eficiència i 
reduir el cost per tona recollida?

Augmentar la implicació del ciutadà 
mitjançant el Repte Baix Penedès i 
per aconseguir que els residus es 
separin en origen i disminueixi la 
recollida de Fracció Rebuig.

COST PER TONA
RECOLLIDA 

COSTOS EXPLOTACIÓ

TONES RECOLLIDES 

Cost/tona recollida selectiva, rebuig 
i FORM

 COST / TONA
DEIXALLERIA

COST / TONA
DE SELECTIVA,

REBUIG I FORM

Baixa el cost per tona
de residu

Memòria 2014 19

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

300,00 €/Tn

250,00 €/Tn

200,00 €/Tn

150,00 €/Tn

100,00 €/Tn

50,00 €/Tn

0,00 €/Tn

Form + RebuigSelectiva Deixalleria

262,63 266,90
247,04

81,17 69,20

116,15
140,72 156,60

138,49

Evolució del cost per tona de residu recollit
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2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

100,00 €/H

80,00 €/H

60,00 €/H

40,00 €/H

20,00 €/H

0,00 €/H

Form + RebuigSelectiva Deixalleria

8,31 7,52
12,05

3,79 3,42 5,07

82,99 83,73
89,40



2. Cost per habitant
per cada fracció de residu

Augmenta el cost de la  recollida selectiva

Per entendre l’evolució del cost per habitant s’ha de tenir 
en compte el factor que determina i limita el càlcul real 
d’aquest indicador.

Aquest indicador es calcula segons el nombre d’habi-
tants inscrits al padró municipal de cada localitat i no pas 
segons el nombre d’usuaris, és a dir, el nombre de perso-
nes que utilitzen el servei i que inclouen també la pobla-
ció estacional (turistes, segones residències, etc.).

Per què no utilitzem la unitat “nombre d’usuaris”, en el 
càlcul d’aquest indicador, doncs, si la comarca té una 
població estacional molt elevada?

Ja que no és possible determinar aquest nombre per 
manca de fonts:

1) L’Agència de Residus de Catalunya utilitza només 
dades del padró.

2) L’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) només 
dóna dades de la població estacional d’alguns munici-
pis, però no de tots. En el cas del Baix Penedès, 
només dóna les dades de l’Arboç (104,7%), de 
Calafell (152,9%) i del Vendrell (118%).

El cost de la gestió dels residus es concentra en la 
recollida de la fracció rebuig, la qual cosa evidencia el 
baix nivell de reciclatge del Baix Penedès.

S’ha de tenir en compte que com més recicli o separi en 
orígen el ciutadà, més ingressos tindrà el sistema i més 
millorarà aquest indicador.

És per aquest motiu que EcoBP, a banda de millorar el 
sistema de gestió, també potencia, en coordinació amb 
el Consell Comarcal, programes de sensibilització i parti- 
cipació ciutadana com l’acció de sensibilització i partici-
pació ciutadana ‘Repte Baix Penedès’, que es va posar 
en marxa a finals del 2013.

El cost per habitant de les fraccions selectives augmenta
perquè els serveis s’han anat ampliant, i això ens ha
permès reduïr el cost per habitant de la fracció rebuig 
en tots els municipis adscrits als serveis, exceptuant El 
Vendrell i Calafell que varen ampliar els serveis efectuats.

COST PER 
HABITANT

CÀNON
AJUNTAMENT

PADRÓ MUNICIPAL
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1. Actualització del sistema 
de gestió d’incidències

Innovant de cara
el 2015: l’any 
de la innovació

Després dels grans canvis impulsats el 2014 seguirem 
innovant, aplicant les noves tecnologies a la gestió de 
residus. Volem oferir un servei més ajustat a les 
necessitats de la ciutadania i contribuir a la gestió 
intel·ligent dels municipis.

Aplicant
solucions ‘smart’ 
a la gestió de 
residus

El nou sistema permet als operaris 
enregistrar a través dels seus smart- 
phones (dels quals estan proveïts) 
les incidències que detectin en els 
serveis.

Aquestes incidències es transmeten 
automàticament, i segons la tipolo- 
gia de cadascuna, als equips enca-
rregats d’executar els tractaments 
necessaris per a solucionar-les.

Amb aquesta aplicació, que imple-
menta eines de geolocalització, s’as- 
soleixen unes millors ràtios de temps 
de resposta davant les incidències i 
s’evita el malbaratament de recursos 
(impressions en paper, etc.). Durant 
el 2015 s’estendrà l’ús d’aquesta 
aplicació a tots els equips d’EcoBP, 
enregistrant totes les incidències que 
es produeixin.

3. Millora de la pàgina web
El web, ja en funcionament, pretén ser 
un mitjà de comunicació entre usua- 
ris, clients i proveïdors. Els ciutadans 
també tindran, a partir d’ara, publica-
des totes les estadístiques dels 
residus recollits i la seva evolució.

De cara al 2015 s’ha dissenyat un 
nou servei per a la recollida de 
fracció orgànica, amb el sistema 
porta a porta, als grans productors 
del Baix Penedès, especialment als 
establiments del Canal HORECA 
(Hotels, Restaurants i Cafeteries). 

Aquest servei ens permetrà aug- 
mentar els índexs de recuperació i 
suposarà un pas endavant en la 
gestió integrada dels residus.

2. Nou servei de recollida
de FORM Comercial

4. Eficiència energètica
Si l’any 2013 es va aconseguir la 
norma ISO 14000, de cara al 2015 
ens hem fixat l’objectiu d’implemen-
tar un seguit de mesures d’eficiència 
energètica que ens permetrà acon-
seguir la certificació en la norma ISO 
50001.

Aquest estàndard especifica els 
requeriments per a establir, imple-
mentar, mantenir i millorar un sistema 
de gestió de l’energia en qualsevol 
tipus d’organització sigui quina sigui 
la seva naturalesa, dimensió, activi-
tat o dedicació. El propòsit d’aquest 
estàndard és alinear-nos amb un en- 
focament sistemàtic que ens per- 
metrà reduir contínuament la utilitza-
ció d’energia, així com els costos re- 
lacionats i l’emissió de gasos d’efec-
te hivernacle.

5. Una planta de
transferència de residus
per a tota la comarca
La instal·lació de la planta de trans-
ferència de residus de Calafell, l’any 
2011, ha permès als municipis de la 
comarca adscrits als serveis que 
presta EcoBP millorar notablement 
l’eficiència en relació amb els pro- 
cessos d’eliminació de residus, la 
qual cosa ha minimitzat els despla- 
çaments amb vehicles recol·lectors 
aprofitant les economies d’escala 
derivades d’un ús mancomunat de 
les instal·lacions.

Actualment el projecte de viabilitat 
tècnica està definit i ja s’han iniciat 
els primers tràmits de cara a la  pro- 
pera ampliació de la planta de trans-
ferència. Aquesta ampliació supo-
sarà disposar d’unes instal·lacions 
amb les quals EcoBP podrà oferir un 
servei de transferència de residus 
segur, eficient i competitiu per a tota 
la comarca del Baix Penedès.
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Un model de referència
VISIÓ, MISSIÓ, VALORS

Ser l’empresa de gestió de residus 
de tots els municipis del Baix Pene-
dès; una empresa referent en l’àmbit 
català per la nostra singularitat publi-
coprivada i de mancomunitat de ser- 
veis, així com per la utilització de 
processos d’avantguarda i eficiència, 
sempre al servei de la ciutadania.

Model
organitzatiu

1. Visió

Promoure els hàbits de reciclatge per 
contribuir a la millora de la qualitat 
de vida dels veïns del Baix Penedès i 
minimitzar l’impacte ambiental dels 
residus, posant a disposició dels ciu- 
tadans un servei proper i d’alt nivell 
tecnològic que maximitza la recupe-
ració, reutilització i valorització d’a- 
quests residus.

2. Missió

Professionalitat: creiem en els equips 
humans experts i compromesos. Per 
això intentem potenciar el creixement 
professional i personal dels nostres 
integrants amb plans de formació i de 
prevenció d’avantguarda.

Innovació permanent: Ens esforcem 
continuament a millorar els proces-
sos tècnics i assegurar l’estat òptim 
de la maquinària, per aconseguir ser 
més eficients i maximitzar els beneficis 
per a la comarca del Baix Penedès.

Flexibilitat i proximitat: De la nostra 
naturalesa publicoprivada n’emana 
el desig de servir a la ciutadania i 
d’ajustar-nos a les seves necessitats.

Sostenibilitat: treballem perquè la 
comarca del Baix Penedès sigui 
autosuficient i pugui gestionar els 
seus residus tenint cura del medi 
ambient.

Transparència: creiem en la trans-
parència,  i per això assegurem que 
els municipis i els ciutadans puguin 
fer el seguiment i el control de l’acti-
vitat.

Responsabilitat social: volem apor- 
tar solucions a un dels problemes 
més importants de la societat, la pro- 
ducció de residus, millorant el be- 
nestar de les persones i assegurant 
el de les generacions futures.

3. Valors

Avantatges
de la mancomunitat

• Ús de tecnologies més eficients.
• Processos d’avantguarda.

• Preus més competitius.
• Estalvi en desplaçaments.

• Amortització de les inversions.
• Estudi de rutes i ubicacions més eficients.
• Major capacitat de negociar preus.
• Optimització de recursos.
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ESTRUCTURA
ORGANITZATIVA

10 municipis que formen
part d’EcoBP

EcoBP és una societat mixta, formada 
pel Consell Comarcal del Baix Pene-
dès (33,33 %) i Fomento de Cons-
trucciones y Contratas, SA (66,6 %).

• Albinyana
• Banyeres del Penedès
• Bellvei
• Bonastre
• Calafell
• Llorenç del Penedès
• Masllorenç
• El Montmell
• Santa Oliva
• El Vendrell

EcoBP neix de la
necessitat de diferents
municipis de resoldre
problemàtiques
comunes i beneficiar-se
d’un alt nivell de serveis.

ESTATUTS
I ORGANITZACIÓ DE L’EMPRESA

Capital social d’EcoBP: 540.000 €
Objecte social: servei públic de gestió de residus

Capital públic: 33,3%
6 consellers

Aporta coneixement del territori i garanteix la respos-
ta a necessitats socials.

Vocació de servei públic.

Es necessita el vot favorable de la majoria del 
capital públic per a acordar les decisions princi-
pals de la Junta General (augment o reducció del 
capital, transformació, fusió o dissolució de la socie-
tat, modificació de l’objecte social, aprovació de 
comptes anuals, modificació d’estatuts).

Està representada també per un òrgan de control 
(Delegació del Servei).

Capital privat: 66,6 %
6 consellers

Garanteix un alt coneixement professional i capacitat 
tècnica.

Capacitat d’inversió (tecnologia innovadora, infraes-
tructura) i solvència econòmica.

Resposta a les necessitats de la comarca amb 
agilitat i eficiència.

Adopta decisions empresarials sobre la producció 
del servei.

Disposa de dret de vot de qualitat en el Consell 
d’Administració i nomena el titular de Gerència.

Accedeix als estatuts
d’EcoBP (web del
Consell comarcal)
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Principals resultats en quant a gestió 
del capital humà (2014)

Des de la nostra Delegació hem dissenyat bones praxis 
en salut i prevenció promovent estils de vida saludables 
per a contribuir positivament a que les nostres persones 
gaudeixin d’una millor salut.

L’àrea de recursos humans és la corresponsable, junta-
ment amb el departament de producció i la Direcció, 
d’impulsar polítiques en matèria de prevenció i promoció 
de la salut, treballant per millorar la prevenció a l’empre-
sa, promovent i coordinant l’elaboració, posada en 
marxa i avaluació dels diferents programes de prevenció 
i promoció de la salut.

El primer d’aquests fou el programa preventiu del 
consum de l’alcohol i/o altres drogues en el treball.

Com a empresa responsable amb el seu personal i 
entenent la problemàtica de la societat actual del 
consum d’alcohol i altres drogues com un problema 
també de l’empresa, varem realitzar i implantar l’any 
2008 el programa preventiu del consum de l’alcohol i/o 
altres drogues en el treball, amb la finalitat d’aconseguir 
un lloc de treball més segur, més saludable i més 
productiu.

Els resultats d’aquesta implantació són:

• Identificar a treballadors/es amb un consum de risc 
i/o perjudicial d’alcohol i/o altres drogues amb la 
finalitat d’incloure’ls en el  programa i ajudar-los.

Destacar que no hi ha hagut cap prova positiva  d’alco-
test i de drugtest durant el 2014, assolint l’objectiu 
marcat per l’empresa.

Controls

Seguretat, salut i benestar de les persones

28

Alcotest Drugtest Analítica 
drogues i orina
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L’empresa EcoBP, és coneixedora que l’entorn laboral, 
com a lloc de convivència, és un dels àmbits idonis per 
desenvolupar polítiques i actuacions de prevenció dintre 
del marc de la vigilància de la salut.

Tenim experiències com:

• La certificació OHSAS 18001 amb la implantació d’un 
pla de prevenció de riscos laborals, que va permetre la 
creació d’una cultura empresarial preventiva a tots els 
nivells, extensiva a tot el personal, fent que any rere 
any la seguretat i la salut s’hagi vist potenciada.

• L’adhesió, a través de la Red Europea de Promoció de 
la Salut en el treball (ENWHP), a la Declaració de 
Luxemburg, acreditant-nos com a bons gestors de 
salut dels//les nostres treballadors/es.

• El reconeixement per part del INSHT i ENWHP com a 
model de bones pràctiques, per la implementació del 
programa preventiu d’alcohol i/o altres drogues.

• La participació com empresa pilot en el Projecte EWA 
(European Workplace and Alcohol) amb el suport, 
assessorament i coordinació de la Subdirecció General 
de Drogodependències, com exemple de bones pràc- 
tiques en l’estat Espanyol.

• La certificació com a Model d’Empresa Saludable 
d’AENOR (Asociación de Normalización y Certifica-
ción).

Per aconseguir-ho, hem implantat en tots els centres un 
sistema de gestió que promou i protegeix la seguretat, 
salut i benestar de les persones, tant dintre com fora de 
l’àmbit laboral, així com la sostenibilitat de l’ambient de 
treball, basat en els fonaments de la OMS en entorns 
laborals saludables.

Alguns exemples de les nostres accions són: diferents 
col·laboracions amb l’administració pública i entitats 
privades, col·laboracions en estudis a nivell europeu, 
ajuda a la comunitat, campanyes de vacunació, promou-
re una alimentació saludable, fomentar l’activitat física, 
programa d’igualtat d’oportunitats, programa de preven-
ció dels riscos psicosocials i el programa de prevenció 
del consum d’alcohol i/o altres drogues implantat des de 
fa sis anys i que va ser el punt de partida, per conver-
tir-nos en una empresa promotora de la salut. Creem 
entorns professionals i socials més segurs i saludables. 
La seguretat a la feina i la salut de les persones, tant dins 
com fora de l’organització, és una prioritat per a l’empresa.

Els nostres serveis de prevenció i els nostres serveis 
mèdics vetllen per la seguretat i la salut de les nostres 
persones, respectivament. A través de la vigilància de 
salut col·lectiva, durant l’any 2014 es varen fer 14 
reconeixements inicials, 6 reconeixements de retorn al 
treball i 53 reconeixements periòdics, segons conveni i 
segons l’Article 196 del R.D. Legislatiu 1/1994, de 20 de 
Juny del Text de la Llei General de la S.S.



• Valorar anualment la satisfacció dels treballador-
s/es  en relació amb la implantació del Programa 
Preventiu. Cada any es demana l’opinió al nostre perso-
nal: ¿VALORA POSITIVAMENT EL PROGRAMA?

• Existeix una major sensibilització i conscienciació 
de la nostra plantilla envers la problemàtica del 
consum d’alcohol i altres drogues. Aquestes s’han 
aconseguit, dia rere dia, transmetent valors de toleràn-
cia 0 en l’horari laboral, així com ajudant a les persones 
que necessiten ajuda, fent extensiva aquesta als 
familiars, també. 

• S’ha realitzat en el 2014 formació específica i conti-
nuada als comandaments intermitjos, juntament amb 
L’Agència Catalana de Salut Pública de la Generali-
tat de Catalunya, Departament de Salut, Subdirecció 
de Drogodependències.

• La imatge de l’empresa i el sentit de pertinença ha 
millorat, ja que el programa ha generat entre la plantilla 
un efecte motivacional, de responsabilitat sobre ells/es 
mateixos i sobre la resta de persones.

• Aquest programa ha obtingut diferents Premis:
- Primer premi “Construyendo empresas saludables”,  

atorgat per la Generalitat de Catalunya. Octubre 
2014.

- Primer premi Atlante, atorgat per Foment del Treball, 
en la categoría “Medidas preventivas aplicadas, en 
la modalidad de gran empresa”.

Cal esmentar un altre repte dintre del nostre sistema de 
gestió integral d’empresa saludable: el programa de 
promoció de l’activitat física i alimentació saludable.

En el 2013 i 2014 hem analitzat els resultats obtinguts en 
la vigilància de la salut col·lectiva, de les revisions mèdi-
ques que realitzem al 100% de la nostra plantilla.

D’aquests resultats, detectem en línies generals:

• un alt índex de sedentarisme entre la plantilla (74%), 
• un índex de massa corporal per sobre de la mitjana             

poblacional (53%), 
• xifres tensionals superiors en un 15% a la mitjana, 

etc...

Per aquest motiu, l’any 2013 es va iniciar un Programa 
de Promoció de l’Activitat Física i Alimentació Saludable, 
tot fent un treball continuat per disminuir i/o eliminar els 
factors de risc cardiovascular com tabac, alcohol, 
ajudats d’altres programes i campanyes (Programa de 
Prevenció d’alcohol i altres drogues, Deshabituació 
tabàquica, Control de la Tensió Arterial...)

Els objectius d’aquest programa són, sensibilitzar i impli-
car les persones treballadores amb la seva salut, fomen-
tant conductes saludables; ajudar les persones a apren-
dre i acceptar la responsabilitat del seu propi  benestar i 
reduir els factors de risc relacionats amb trastorns 
cardiovasculars. Aquests objectius reportaran la reduc-
ció de l’absentisme a la plantilla, en reduir-se les baixes 
derivades per aquestes patologies.

Com ho fem? Facilitant recursos que promoguin l’activi-
tat física i una alimentació saludable: proporcionar dietes 
personalitzades, fomentar la pràctica de l’exercici, 
convenis amb entitats esportives.... i a través de la sensi-
bilització i la formació.

• Reduir el consum de risc i/o perjudicial d’alcohol i/o 
altres drogues en el nostre personal dins i fora de la 
jornada laboral amb la finalitat de modificar els seus 
hàbits.

Com es pot comprovar, actualment a l’empresa el hàbits 
de consum son totalment saludables. 

Impuls a la salut col·lectiva
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Capital
humà

Durant el 2014 s’ha realitzat una campanya informativa, 
amb abundant difusió d’informació:

• Creació de la imatge  del Programa d’ Activitat Física 
i Alimentació Saludable.

• Imatge premiada  des de la OPRL de la CEPTA (Con-
federació Empresarial de Tarragona).

• Reunions periòdiques i assessorament de l’Agència 
de Salut Pública de Catalunya, de forma quadrimes-
tral per garantir el bon funcionament i l’èxit del progra-
ma.

• Col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili, amb 
dietistes en pràctiques per realitzar consultes espe-
cialitzades i proporcionant assessorament al nostre 
programa.

• Formació de la plantilla, sobre la importància de realit-
zar activitat física, mitjançant l’empresa especialitzada 
Biwel.

Gràcies al nostre treball en equip interdepartamental i a 
un sistema integral de gestió com a Empresa Saludable, 
hem aconseguit en aquests últims anys:

• Una disminució de l’absentisme.
• Reduir el consum de risc de begudes alcohòliques.
• Contribuir en la salut de les nostres persones 

mitjançant el canvi a hàbits saludables com l‘activitat 
física, l’alimentació saludable, la deshabituació del 
tabaquisme, protecció solar, prevenció de malalties 
cardiovasculars, prevenció de la grip…

• Una col·laboració permanent amb l’Administració 
Pública, tant Provincial, com Autonòmica, com a nivell 
Europeu i els seus reconeixements com empresa de 
bones pràctiques.

Els resultats obtinguts demostren que invertir en salut, 
seguretat i benestar, mitjançant estratègies eficaces com 
són les intervencions denominades integrals, que 
inclouen accions sistemàtiques i estructurades i que van 
des de la sensibilització fins la derivació a serveis espe-
cialitzats, seguiment de casos, reinserció i reintegració 
laboral, fan que guanyem en competitivitat, productivitat 
i en creixement sostenible.
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A. El servei mancomunat de recollida de FORM i                   
rebuig (es calcula en base al percentatge d’ús dels               
serveis).

B. El servei de recollida de FORM i rebuig a Calafell.

C. El servei de recollida de FORM i rebuig al Vendrell.

D. El servei de recollida selectiva.

E. Deixalleria Comarcal (en base als habitants).

REGULARITZACIÓ DEL SERVEI
MANCOMUNAT DE RECOLLIDA DE FORM I REBUIG

En aquesta taula es determinen les despeses dels serveis mancomunats imputables a cada municipi mitjançant el 
percentatge d’ús dels serveis i la recollida selectiva.

Claus per entendre el sistema de regularització:

Import anual que els 
ajuntaments paguen en 
previsió del servei

A final d’any es calculen 
els costos reals de 
l’exercici per a cada  
ajuntament

Cànon previst 
a compte del cànon 
2014

Regularització Cànon 2014 Facturació a compte 
del cànon 2014

Cànon 2014

La previsió es fa en funció de l’any anterior:

Previsió
Costos 
any 
anterior

Previsió de 
costos en 
eliminació 
de residus

Cànon
en els serveis

A

I per cadascuna d’aquestes regularitza-
cions es detallen:

La facturació a compte del cànon del 
2014, és a dir, l’import anual que els 
ajuntaments han pagat pel servei.

La regularització del 2014, és a dir, la 
diferència entre el cànon anual i la factu-
ració a compte del mateix any.

El cànon anual, deriva dels costos reals 
dels serveis que hi ha hagut durant l’exerci-
ci del 2014.

TOTAL serveis mancomunats FORM i rebuig    1.038.578
Cost total tractament de residus 2014     397.106
Cost servei total 2014  641.472
• Serveis a ajuntaments 2014
   [cànon ajuntament 2014 + facturat serveis recollida de voluminosos]     363.524
• Serveis a empreses 2014  4.948

Un model que s’ajusta i 
es regularitza en base a 
la realitat
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% ús del servei 
mancomunat  

Municipi A. Cost Servei 
(Repartit segons % ús)   

Tn Fracció 
Rebuig

Cost Fracció
Rebuig

Tn
Form

ALBINYANA

SANTA OLIVA

SUMAS

BANYERES
DEL PENEDÈS

BELLVEI

MASLLORENÇ

EL MONTMELL

BONASTRE

20,37% 127.260

15,92% 99.459

11,98%

4,66%

1,80%

29,77%

15,50%

100,00%

810 88 58.749 4.841 63.590 -1.545 189.305,41 191.043,74 -1.738,33

813 89 58.967 4.896 63.863 -1.068 162.254,37 11.780,16 164.119,40 -1.865,03

74.844 923 81 66.945 4.456 71.401 -1.177 145.068,35 146.316,53 -1.248,18

29.113 276 27 20.018 1.485 21.504 -33 50.583,18 51.478,88 -895,70

11.245 139 49 10.082 2.695 12.777 -174 23.848,85 24.632,73 -783,89

185.986 825 75 59.837 4.126 63.963 3.094 253.043,73 249.780,56 3.263,17

96.835 1.325 71 96.102 3.906 100.008 902 197.745,60 199.782,82 -2.037,22

624.744 5.111 480 370.701 26.405 397.106 0 1.021.849,49 11.780 1.027.154,67 -5.305,18

B. Cost
Tractament

Residus (Segons 
tones de cada municipi)

C. interessos  
Regularització

(Segons deute a 
31/12/2014)municipi)

D. Cànon
Ajuntament 2014 

(A+b+c)

Serveis de 
Recollida

de Voluminosos

E. Cost cànon a 
compte 2014

Regularització
2014 (Totaol Pendent 

de facturar (D-E)
Cost
Form



REGULARITZACIÓ DEL SERVEI
DE RECOLLIDA DE FORM I REBUIG A CALAFELL

A continuació es mostra la taula de regularització de l’exercici 2014 per als serveis prestats a Calafell.

B

Total Calafell FORM i Rebuig 2014       2.588.035,77
  
Cost total tractament de residus         925.165,35
Cost servei total           1.662.870,42

REGULARITZACIÓ DEL SERVEI 
DE RECOLLIDA DE FORM I REBUIG A EL VENDRELL

A continuació es mostra la taula de regularització de l’exercici 2014 per als serveis prestats a El Vendrell.

C

Total El Vendrell FORM i Rebuig 2014      3.037.323,80
  
Cost total tractament residus       1.274.303,68
Cost servei total         1.763.020,12
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Cost Serveis
Total

Municipi Cost Total Tractament
de Residus

Cànon Ajuntament
2014

RegularitzacióCost Cànon
a compte 2014

CALAFELL 1.662.870 925.165 2.588.036 2.558.880,76 29.155,01

Cost Serveis
Total

Municipi Cost Total Tractament
de Residus

Cànon Ajuntament
2014

RegularitzacióCost Cànon
a compte 2014

EL VENDRELL 1.763.020 1.274.304 3.037.324 3.043.020,02 -5.696,22
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REGULARITZACIÓ DEL SERVEI
DE RECOLLIDA SELECTIVA

En aquest apartat es mostra la taula de regularització de l’exercici 2014 per als serveis de recollida selectiva, que es 
presten des de l’inici de l’activitat d’EcoBP, l’any 2001. A partir del 2014, l’import que van pagar els ajuntaments per la 
gestió de la recollida selectiva de paper/cartró, envasos lleugers i vidre va ser proporcional a l’ús que van fer del 
mateix servei. Ja no es va calcular doncs en funció del nombre d’habitants censats en cada municipi, sinó en funció de 
la variable anomenada % d’ús dels serveis, que té en compte el nombre de contenidors instal·lats a cada municipi i la 
seva freqüència de buidatge. Aquest sistema, que ja funciona amb les fraccions de rebuig i orgànica, incentiva l’eficiència 
i evita el malbaratament de recursos, ja que cada ajuntament pot ajustar el nombre de contenidors i ampliar o reduir les 
freqüències de buidat segons les seves necessitats. Gràcies a la implementació del nou sistema de pesatge, les dades 
que recollim el segon semestre 2014 s’extrapolaran a tot l’any 2015.

D

REGULARITZACIÓ DEL SERVEI DE DEIXALLERIA COMARCALE

TOTAL recollida selectiva 2014    1.458.321,49
  
Vendes de subproductes i serveis a empreses     482.105
Cànon total ajuntaments: Cànon Ajuntament RS
+ Cànon facturació serveis de poda autocompactadors i punts verds    925.077,46
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La distribució de les despeses, així com la regularització de la facturació, en aquesta agrupació de serveis es fa de forma 
diferent a les tres taules anteriors, basant-se en el nombre d’habitants censats a cada municipi.

Població% ús Servei
MancomunatMunicipi

A. Cost Servei
Repartit segons %

% Població 
respecte del total

D. Cànon 
Ajuntament 2014 

(A+B+C)

Serveis de Poda
Autocompactadors i 
Punts Verds Verds

C. Regularització
interessos

2,70% 35.264 2.335 3,0% 14.663 -2.050,42 18.549,97

3,09% 40.358 3.057 4,0% 19.198 2.901,38 24.061,38

2,33% 30.431 2.174 2,8% 13.652 -1.470,85 15.308,15

0,74% 9.665 622 0,8% 3.906 3.113,10 8.871,93

35,12% 458.692 24.333 31,7% 152.808 -3.071,75 302.811,90

2,87% 37.484 2.306 3,0% 14.481 -2.258,62 20.744,20

0,65% 8.489 519 0,7% 3.259 -507,96 4.722,25

2,89% 37.745 1.418 1,8% 8.905 8.338,80 37.179,35

3,92% 51.198 3.287 4,3% 20.642 -1.042,12 29.513,89

45,69% 596.743 36.719 47,8% 230.590 -3.951,56 362.201,25

100,00% 1.306.069 76.770 100% 482.105 0,00 823.964,28

B. Ingressos Venta
Subproductes

(Repartits segons població)

ALBINYANA

BANYERES
DEL PENEDÈS

BELLVEI

BONASTRE

CALAFELL

LLORENÇ

MASLLORENÇ

EL MONTMELL

SANTA OLIVA

EL VENDRELL

SUMAS 

E. Cost Cànon a 
compte 2014

Regularització 
2014 (Total 
Pendent de 

facturar (D+E)

3.635,37

31.002,12

11.050,64

4.285,97

11.956,68

20.501,00

24.593,45

17.555,48

8.890,79

281.365,06

20.826,45

5.154,34

27.973,63

29.220,69

359.454,36

795.535,26

-1.951,03

-532,07

-2.247,33

-18,85

21.446,84

-82,25

-432,10

9.205,72

293,21

2.746,88

28.429,02

39.182,40

101.113,18

% Població 
respecte del total

B. Ingressos 
Venta 

Subproductes 
(Repartit segons 

població)

A. Cost Servei 
Deixalleria (Repartit 

segons població)

E. Cànon a 
compte 2014

Regularització 2014 
(Total Pendent de Facturar) 

(D-E)

D. Cànon 
Ajuntament 2014 

(A+B+C)

C. Regularització
interessos (Segons 

deute a 31/12/2014)

2.335 2,8% 12.013 182 -21,81 11.809,03 12.074,04 -265,01

5.515 6,7% 28.373 430 -32,80 27.910,28 28.541,52 -631,24

3.057 3,7% 15.727 238 -8,63 15.480,40 15.407,64 72,76

2.174 2,6% 11.184 169 -20,66 10.994,44 10.710,72 283,72

622 0,8% 3.200 48 7,23 3.158,75 3.302,76 -144,01

24.333 29,6% 125.184 1.895 -141,32 123.147,69 126.938,60 -3.790,91

2.306 2,8% 11.864 180 -21,79 11.662,12 11.549,28 112,84

519 0,6% 2.670 40 -4,79 2.624,84 2.767,68 -142,84

1.418 1,7% 7.295 110 37,91 7.222,55 7.763,04 -540,49

3.287 4,0% 16.910 256 59,60 16.713,97 17.197,92 -483,95

36.719 44,6% 188.906 2.860 147,06 186.192,72 187.531,08 -1.338,36

82.285 100% 423.326 6.410 0,00 416.916,79 423.784,28 -6.867,49

PoblacióMunicipi

ALBINYANA

ARBOÇ

BANYERES
DEL PENEDÈS

BELLVEI

BONASTRE

CALAFELL

LLORENÇ

MASLLORENÇ

EL MONTMELL

SANTA OLIVA

EL VENDRELL

SUMAS 



Els ajuntaments de:

Albinyana Bellvei Bonastre Calafell El Montmell El Vendrell Llorenç
del Penedès

Masllorenç Santa
Oliva

Banyeres
del Penedès

Serveis Ciutadans
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Els ajuntaments de:

Albinyana Bellvei Bonastre Calafell El Montmell El Vendrell Llorenç
del Penedès

Masllorenç Santa
Oliva

Banyeres
del Penedès

Serveis Ciutadans


