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Repte Baix Penedès

Objectiu: 

Arribar a la mitjana de reciclatge de Catalunya en els propers 
anys mitjançant la separació en origen 

Reciclatge 
Baix Penedès

Reciclatge 
Catalunya

*Aquests percentatges no inclouen 
els residus comercials.

3 Informacions clau per a la lectura 
de la memòria :

Repte 
Baix Penedès

21,20 % 36 %

1

2

3

1) 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.

· 2.187 contenidors nous
· 656 illes de 5 fraccions
· 4 camions de càrrega lateral nous
· 5 deixalleries mòbils

Gran inversió l’octubre del 2013:    

Repercussions directes de la crisi:

Any d’inici del programa de 
sensibilització i participació 
ciutadana Repte Baix Penedès.
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Millorem l’índex 
de reciclatge 

Gràcies als 2.187 contenidors nous, les ubicacions d’illes de 5 
fraccions, els 4 camions de càrrega lateral nous i la implicació de la 
ciutadania, els municipis adscrits a EcoBP han millorat els índex de 
reciclatge i han establert les bases per a seguir creixent l’any 2014.

El resultats que presentem a continuació 
aporten les dades obtingudes abans i després 
de l’aplicació l’octubre del 2013 del nou 
sistema de gestió de residus implementat per 
EcoBP. Aquest nou model recull els residus de 
forma selectiva en contenidors de superfície, 
ubicats al carrer en les anomenades illes de 
5 fraccions, és a dir, àrees d’aportació que 
aglutinen 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 a l’adquisició de nous 
camions de càrrega lateral que gasten menys 
combustible, redueixen el temps de càrrega dels 
contenidors i permeten a l’operari treballar sense 
baixar del vehicle.
A continuació es mostren diversos indicadors 
d’eficiència 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.

Seguim per sota de la 
mitjana catalana
Comparativa comarcal

Mitjana Catalunya: 36,46 %
Mitjana 10 municipis EcoBP: 21,20 %
Posició: 38

La comparativa entre comarques del 
2012 (l’ARC encara no disposa de dades 
del 2013) 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 a prop de la mitjana catalana 
gràcies als resultats del nou sistema de 
recollida implantat a finals de l’any 2013.

% de Residus comarcals 
recollits selectivament:

Resultats 
de gestió 

D’ENTRADES A 
LA DEIXALLERIA 
COMARCAL

POSICIÓ DE 
RECICLATGE 
PER COMARQUES38a

+43

- PAPER, ENVASOS I REBUIG
+ VIDRE I FORM

- RESIDUS 
GENERATS 

PER HABITANT

REDUIR ELS 
RESIDUS IMPROPIS, 
LA TASCA PENDENT

RESPECTE 
AL 2012+1,15%    

Alt Camp

Alt Empordà

Alt Penedès

Alt Urgell

Alta Ribagorça

Àrea Metrop. BCN

Anoia

Bages

Baix Camp

Baix Ebre

Baix Empordà

Baix Llobregat

Baix Penedès

Berguedà

Cerdanya

Conca de Barberà

Garraf

Garrigues

Garrotxa

Gironès

Maresme

Montsià

Noguera

Osona

Pallars Jussà

Pallars Sobirà

Pla d’Urgell

Pla de l’Estany

Priorat

Ribera d’Ebre

Ripollès

Segarra

Segrià

Selva

Solsonès

Tarragonès

Terra Alta

Urgell

Val d’Aran

Vallès Occidental

Vallès Oriental

Mitja

DE 
RECICLATGE21,2%  
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En aquest gràfic 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 87,82% l’any 2013) i en l’augment de 
les fraccions reciclables, només amb l’excepció de la fracció 
paper/cartró que es redueix. 

Durant l’any 2013 s’han produït 
un total de 9.008 entrades a la 
deixalleria comarcal, això signifi-
ca un augment d’un 43 % res-
pecte de l’any 2012. 

Si observem el comportament 
dels usuaris i els diferenciem en-
tre particulars, empreses i con-
sistoris, observem que la deixa-
lleria és utilitzada principalment 
per usuaris particulars (que re-
presenten un 56 % del total de 
les entrades). 

Tot i que s’ha aconseguit reduir els índexs de residus impropis gràcies a la implementació dels nous contenidors, 
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’abocador.

AUGMENTA EL RECICLATGE I 
DISMINUEIX EL PERCENTATGE 
DE FRACCIÓ DE REBUIG 

AUGMENT DE L’ÚS DE LA 
DEIXALLERIA COMARCAL 

REDUIR ELS RESIDUS IMPROPIS. 
LA TASCA PENDENT

Durant l’any 2013 s’han 
produit 9.008 entrades 
a la deixalleria.
Això suposa un augment 
interanual del 43 %.
Més de la meitat dels 
usuaris són particulars 
(55 %).

3,94% 3,39%

2,78% 1,83%

88,06%

3.519

2.586
Empreses

Empreses

448

341
Ajuntaments

Ajuntaments

Resultats 
de gestió 

2012

2013

5.041

3.348
Particulars

Particulars

2012

2013

Matèria orgànica

Paper i Cartó

Envasos lleugers

Vidre

Fracció rebuig 6.275 
entrades

9.008 
 entrades

3,90% 3,93%

2,46% 1,88%

87,82%

Nou programari per a 
millorar la gestió de la 
deixalleria a partir del 
2014

El nou programari de gestió 
de la deixalleria comarcal, que 
s’instal·larà el 2014, permetrà te-
nir un control exhaustiu dels resi-
dus entrats a la deixalleria, així com 
de les sortides. Els usuaris, i també 
els residus que duran a la deixalleria, 
quedaran registrats automàticament i 
no de forma manual com fins ara.
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+ 19,60 %
         INGRESSOS

+ 19,69 %
          DESPESES

+ 16,76 %
         RESULTATS

Els resultats són positius
A continuació es presenta el compte de resultats de l’exercici 2013:

EcoBP, S.L.  (B-43636729)

Empresa Comarcal de Serveis Mediambientals del Baix Penedés, S.L.

Compte de Pèrdues i Guanys 2013  -  Totals 31/12/13

(*) L’increment de volum 
d’ingressos i de despe-
ses és causat per la pres-
tació completa de serveis 
durant el 2013 al municipi 
d’El Vendrell. Durant l’any 
2012, El Vendrell només va 
accedir durant 6 mesos al 
servei de FORM + Rebuig.  

Resultats 
d’explotació:

Ingressos

SELECTIVA

€ € €€ €€ € €

DEIXALLERIA TOTAL SELECTIVA RSU + FORM CALAFELL EL VENDRELL TOTAL 2013 TOTAL  2012

TOTAL  2013 INGRESSOS

7.657.981,41 €

DESPESES

6.734.770,19 € 

RESULTATS

320.549,61 €

EVOLUCIÓ:

Despeses Directes

+

=

+

=

+

=

+

=

+

=

+

=

+

=

Despeses Indirectes

Total Explotació

RESULTATS DESPRÉS IMPOSTOS 320.549,61 274.538,98

Total Despeses Indirectes

864.353,35

49.285,91

1.222.795,11

179.114,17

2.267.848,98

370.297,59

6.734.770,91

23.773,874.981,21

358.441,76

42.963,37

839.848,81

98.934,14

2.404.278,01

419.541,33

5.626.807,48

-11,69 %

+ 19,69 %

6,06 %

4,19 %

Total Despeses Directes 1.173.509,20 2.088.734,81 6.364.473,32334.667,89838.841,31 796.885,44 2.305.343,87 5.207.266,15 + 22,22 % (*)

Total Ingressos 1.389.186,46 2.579.669,32 7.657.981,41289.271,621.099.914,84 954.963,95 2.734.161,68 6.403.197,90v + 19,60 % (*)

349.952,41

227.273,02

83.512,91

55.970,79

0,00

9.958,33

0,00

112.173,85

Personal

Explotació maquinària

Subcontratistes

Amortitzacions

Subvenció Capital Trasp. Rtats. Exerc.

Assegurances i impostos

Tractament, eliminació i altres costos de gestió 

Combustible

Vendes de subproductes

Cànon Anual Ajuntaments

Abonament regularització 2013 (no suma)

Serveis Empreses

415.867,39

248.793,67

83.512,91

55.970,79

0,00

11.715,98

222.336,22

135.312,24

505.328,21

279.311,15

1.152,39

302.154,30

18.433,88

870.720,08

111.634,80

1.810.542,48

919.375,84

84.665,3

543.089,46

-30.111,11

60.847,28

2.520.968,82

455.095,25

65.914,98

21.520,65

0,00

0,00

0,00

1.757,65

222.336,22

23.138,39

263.322,38

46.350,70

70.363,97

-30.111,11

10.319,40

354.328,40

82.311,70

626.024,50

344.920,32

114.600,40

20.378,02

1.073.584,12

125.836,51

1.476.906,62

674.121,99

102.745,60

427.929,05

-31.269,24

49.365,87

2.117.370,83

390.095,43

11.901,19

0,00

0,00

8.629,65

4.981,21

Personal

Amortitzacions

Finançament (Sense Deute Clients)

Finançament deute clients

Resta despeses indirectes

23.802,38

0,00

0,00

11.045,24

14.438,29

31.706,91

107.795,75

1.310,45

38.301,06

109.064,41

107.795,75

12.724,98

56.642,62

84.069,83

11.901,19

0,00

0,00

2.415,59

9.457,08

20.781,38

1.619,85

12.247,00

8.315,14

32.773,74

9.794,68

33.350,38

23.015,34

108.424,03

106.401,62

58.906,68

76.397,08

69.411,92

Resultats abans d’impostos

Impost de Societats (Previsió)

Ajust IS 2012 y gtos. No deduc

ASSISTÈNCIA TÈCNICA

392.198,55

117.659,57

384.191,87

502.311,75

5.868.954,24

31.931,91

463.731,61

139.119,48

4.062,52

459.478,88

509.004,28

7.126.153,23

-118.480,530

22.823,90

157.040,18

154.780,16

2.579.669,32

-3.380,00

2.734.161,68

-7.210,00

65.833,97

164.049,70

57.817,30

57.297,84

949.840,05

-35.708,53

5.123,90

83.040,16

83.351,19

509.004,28

862.482,18

-72.182,00

17.700,00

-86.526,44

17.356,30

6.377,46

282.894,16

169.566,60

65.994,89

502.626,82

579.588,02

-72.182,00

17.700,00

Resultats 
de l’exercici
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Baixa el cost 
per habitant
El nou sistema de transferència de residus, 
l’increment de volum d’EcoBP  i el major poder 
de negociació amb els proveïdors provoquen una 
disminució del cost per habitant 

L’indicador de cost per tona ens diu que des de 2012, el cost de la deixalleria 
s’ha reduït, mentre que el cost en el cas de les fraccions de recollida selectiva i 
de rebuig, empitjora. Per què?  

 Tot i haver mantingut el servei en les mateixes condicions, hi ha hagut una 
davallada en les tones recollides a causa d’una reducció en el consum (es ge-
neren menys tones) i a la sostracció de residus dels contenidors.

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

· Aplicació del sistema de transferència de residus que ha
permès abaixar 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 idoneïtat de mancomunar 
serveis en poder oferir el servei amb menor cost. 

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 con-
ceptes no s’inclouen en l’anàlisi d’aquest rati 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.

Què farem per millorar l’eficiència i reduir el cost per tona re-
collida?

La renovació del model de recollida aplicat el 2013 permetrà mi-
llorar la reducció dels costos dels serveis gràcies a:

- un augment en el volum de tones recollides, amb la 
instal·lació de 2.187 contenidors nous; 

- una millor distribució dels contenidors per afavorir els índexs 
de reciclatge (illes de 5 fraccions). 

- reducció dels contenidors de rebuig1. COST PER TONA RECOLLIDA

Disminueix el cost de la deixalleria i 
augmenta el de la recollida selectiva i rebuig

- COST / TONA 
DEIXALLERIA 

+ COST / TONA
DE SELECTIVA,
REBUIG I FORM

-  COST/HABITANT 
SELECTIVA I 

DEIXALLERIA

+ COST/HABITANT
REBUIG I FORM 

MENYS D’UN 1%

COST PER
TONA
RECOLLIDA

COSTOS TOTALS

TONES RECOLLIDES

Cost/tona recollida de deixalleria

Cost/tona recollida selectiva, rebuig i FORM

Resultats 
de l’exercici

Selectiva Deixalleria FORM+Rebuig TOTALS

500

400

300

200

100

0

€ / tona

262,63
266,9

69,2
81,17

140,72
143,45

156,6 154,66
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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’habitants inscrits al padró municipal de 
cada localitat i no pas segons el nombre d’usuaris, és a dir, el nombre de persones 
que utilitzen el servei i que inclouen també la població 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 municipis, 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 %).

Com veiem en el gràfic, mentre que el cost/habitant en els residus de rebuig i orgànica 
augmenten menys d’un 1%, el cost/habitant de la recollida selectiva disminueix un 9,5%.

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 ingres-
sos tindrà el sistema i més millorarà aquest indicador. 

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

2. COST PER HABITANT PER A CADA
FRACCIÓ DE RESIDU 

Disminueix el cost de la recollida selectiva

COST PER 
HABITANT 

PADRÓ MUNICIPAL

CÀNON AJUNTAMENT

Cost / habitant recollida 
selectiva i deixalleria

Menys d’un 1% el cost / habitant 
recollida rebuig i FORM

Resultats 
de l’exercici

Selectiva Deixalleria FORM+Rebuig TOTALS

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

€ / habitant

8,31
7,52

3,423,79

82,99

95,09

83,73

94,67
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Renovant el model per 
a una major proximitat, 
eficiència i qualitat en el 
servei
Durant el 2013 la fita més important ha estat, sens dubte, la 
implementació del model d’illes de 5 fraccions.  La renovació de la flota 
de camions i la instal·lació de nous contenidors marcaran un abans i un 
després en el reciclatge al Baix Penedès.

MILIONS EUROS 
INVERTITS

CAMIONS NOUS 
DE CÀRREGA 
LATERAL

DEIXALLERIES 
MÒBILS

NOUS 
CONTENIDORS 

ILLES DE 
5 FRACCIONS

Les illes de 5 fraccions faciliten el 
reciclatge i l’apropen al ciutadà, ja que 
agrupen els cinc tipus de contenidors 
en una mateixa ubicació.

( )

Els resultats del 2013, que apun-
ten un creixement gradual en la 
recollida de les fraccions selec-
tives, són fruit de la inversió 
feta en diverses accions i ens 
permeten seguir millorant el 
servei. D’aquestes inversions 
en destaquem sis que han estat 
possibles el 2013 i sis que vo-
lem portar a terme el 2014.

Si l’any 2012 EcoBP es va con-
solidar com l’empresa de gestió 
de residus de la comarca, grà-
cies a la inclusió dels serveis 
de recollida de FORM i rebuig 
del Vendrell i de Calafell, el 2013 
s’ha dut a terme una rrenovació 
profunda i amb visió de futur 
del sistema de gestió de reco-
llida. 

La implementació de 2.187 conte-
nidors nous de recollida selectiva 
i la seva ubicació en les anome-
nades illes de 5 fraccions 
(orgànic, paper/cartró, envasos 
lleugers, vidre i rebuig),  que gai-
rebé s’han triplicat, ha comportat, 
sens dubte, una millora qualitati-
va en la proximitat dels serveis de 
recollida. 

En total, ha suposat una inversió 
de 2,7 milions d’euros, que també 
han inclòs: 

4 camions nous de càrrega late-
ral més eficients -gasten menys 
benzina-, més ràpids -triguen no-
més 40 segons a fer la càrrega 
(abans, 1 minut i mig)-, i més 
segurs - generen menys  incidèn-
cies sobre la circulació perquè per-
meten que l’operari actuï des del 
vehicle-.

5 deixalleries mòbils (que reco-
rren els 10 municipis adscrits a 
EcoBP).

Posada en marxa de serveis com-
plementaris (recollida de mobles, 
podes i fracció vegetal).

1 màquina hidronetejadora per als 
contenidors de brossa selectiva.

model 
operatiu

2,7 
656 

2.187 

5
4
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Innovant de cara el 2014
Després dels grans canvis impulsats el 2013 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 

1. Nou sistema de gestió 
d’incidències 

El nou sistema permetrà als ope-
raris enregistrar a través dels seus 
smartphone (dels quals seran proveïts) 
les incidències que detectin en els ser-
veis. Aquestes incidències es transme-
tran automàticament, i segons la tipolo-
gia de cadascuna, als equips encarregats 
d’executar els tractaments necessaris per a 
solucionar-les.

Amb aquesta aplicació, que implementa eines 
de geolocalització, s’assoleixen unes millors 
ràtios de temps de resposta davant les incidències 
i s’evita el malbaratament de recursos (impressions 
en paper, etc.)

4. Millora de la 
pàgina web
El web, ja en funcionament, 
pretén ser un mitjà de co-
municació entre usuaris, 
clients i proveïdors. Els 
ciutadans també tenen, 
a partir d’ara, un espai 
per a contactar direc-
tament amb l’equip 
d’EcoBP i mostrar 
els seus suggeri-
ments i les seves 
queixes i, així, aju-
dar-nos a seguir 
millorant. 
www.ecobp.cat

2. Nou model de gestió de 
deixalleries

El nou programari de gestió de la deixalleria 
comarcal ens permetrà tenir un control ex-
haustiu dels residus entrats a la deixalleria, 
així com de les sortides. 

Els usuaris i els residus que portin a la deixa-
lleria quedaran registrats. 

Aquesta eina presenta moltes utilitats de gran 
interès, tant per a la gestió empresarial com 
per als ajuntaments, que tindran accés a les 
dades referents als seus municipis en qualse-
vol moment.

5. NORMA ISO 50.001

Si l’any 2013 es va aconseguir 
la norma ISO 14000, de cara 
al 2014 ens hem fixat l’objectiu 
d’aconseguir la norma ISO 50001. 
Aquest estàndard especifica els 
requeriments per a establir, im-
plementar, mantenir i millorar un 
sistema de gestió de l’energia en 
qualsevol tipus d’organització si-
gui quina sigui la seva naturalesa, 
dimensió, activitat o dedicació. El 
propòsit d’aquest estàndard és 
alinear-nos amb un enfocament 
sistemàtic que ens permetrà re-
duir contínuament la utilització 
d’energia, així com els costos 
relacionats i l’emissió de gasos 
d’efecte hivernacle.

6. Una planta de trans-
ferència de residus per a tota 
la comarca

La instal·lació de la planta de 
transferència de residus de Cala-
fell, l’any 2011, ha permès als mu-
nicipis de la comarca adscrits als 
serveis que presta EcoBP millorar 
notablement l’eficiència en relació 
amb els processos d’eliminació 
de residus, la qual cosa ha mini-
mitzat els desplaçaments amb 
vehicles recol·lectors aprofitant 
les economies d’escala deriva-
des 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 
propera ampliació de la planta de 
transferència. Aquesta amplia-
ció suposarà 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. 

3. Tecnologia de pesatge embarcat
S’està implantant la tecnologia de pesatge 
embarcat als 4 nous camions de brossa selec-
tiva instal·lats el 2013. Això servirà per a saber 
de forma exacta quants kg de residus es re-
cullen a cada municipi i, així, poder distribuir 
encara de forma més acurada les despeses o 
els ingressos entre els municipis d’acord amb 
els residus que generin. 

model 
operatiu

BASE DE DADES
INCIDÈNCIES

DISTRIBUCIÓ
INCEDÈNCIES

INFORMES

WEB
(Ajuntament 
queixes usuaris.)

SMARTPHONE
(Encarregats, 

Inspectors, etc...)

COMUNICACIÓ 
USUARI
RESOLUCIÓ 
INCEDÈNCIES
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Un model que combina
l’experiència professional 
i el coneixement expert 
del territori

VISIÓ, MISSIÓ, VALORS ESTRUCTURA 
ORGANITZATIVA

Ser l’empresa de gestió de residus 
de tots els municipis del Baix Pe-
nedès; una empresa referent en 
l’àmbit català per la nostra singu-
laritat publicoprivada i de man-
comunitat de serveis, així com 
per la utilització de processos 
d’avantguarda i eficiència, sem-
pre al servei de la ciutadania.

EcoBP és una societat mixta, 
formada pel Consell Comarcal 
del Baix Penedès (33,33 %) i Fo-
mento de Construcciones y Con-
tratas, SA (66,6 %).

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 resposta a 
necessitats socials.

Vocació de servei públic.

Es necessita el vot favorable de la majoria del capital públic 
per a acordar les decisions principals de la Junta General 
(augment o reducció del capital, transformació, fusió o dissolu-
ció de la societat, 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, infraestructura) 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.

- Professionalitat: creiem en els 
equips humans experts i compro-
mesos. Per això intentem poten-
ciar el creixement professional i 
personal dels nostres integrants 
amb plans de formació i de pre-
venció d’avantguarda.

- Innovació permanent: Ens es-
forcem continuament a millorar 
els processos 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 se-
ves necessitats.

Promoure els hàbits de re-
ciclatge 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 
ciutadans un ser-
vei proper i d’alt 
nivell tecnològic 
que maximitza 
la recuperació, 
reutilització i 
valorització 
d’aquests 
residus.

model
organitzatiu

1. VISIÓ

ESTATUTS I ORGANITZACIÓ 
DE L’EMPRESA

2. MISSIÓ

3. VALORS

Avantatges de la mancomunitat

· Ús de tecnologies més eficients.
· Processos d’avantguarda.
· Amortització de les inversions.
· Estudi de rutes i ubicacions més eficients.
· Major capacitat de  negociar preus.
· Optimització de recursos humans.
· Preus més competitius.
· Estalvi en  desplaçaments.

10 municipis 
que formen 
part d’EcoBP

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.

Accedeix als estatuts 
d’EcoBP (web del 

Consell comarcal) 

- 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’activitat.

- Responsabilitat social: volem apor-
tar solucions a un dels problemes 
més importants de la societat, la 
producció de residus, millorant el 
benestar de les persones i assegu-
rant el de les generacions futures.



2726

L’equip d’EcoBP és 
garantia de professionalitat 

EcoBP va destinar 754 hores de formació a reduir els 
accidents laborals, millorar els hàbits de salut i potenciar la igualtat 
entre els treballadors. Aquests programes formatius asseguren 
un entorn professional segur i saludable i promouen un equip actiu i 
productiu, que vetlla per un servei eficient i de qualitat. 

A través dels cursos de formació i 
dels nostres serveis de prevenció i 
serveis mèdics, vetllem per la se-
guretat a la feina i la salut de les 
persones, tant dins com fora de 
l’organització. 

Tot plegat, amb l’objectiu de crear 
entorns professionals més segurs 
i saludables que, a més de diferen-
ciar-nos reporten un canvi en la 
nostra estructura, i afavoreixen la 
nostra competitivitat i excel·lència.  

Cursos: 
• Prevenció riscos laborals (bà-
siques + inicials): 54,5 hores i un 
total de 31 persones.
• Programa seguretat vial (norma-
tiva Direcció General de Trànsit): 8 
hores i un total de 37 persones.

El grup FCC (capital privat d’EcoBP) 
desenvolupa des de fa anys una tas-
ca de creació de principis i valors 
ètics, així com programes de pro-
cediments interns i mesures posi-
tives incorporant nous valors, com 
el lideratge centrat en les persones, 
la intel·ligència emocional, la flexibi-
litat organitzativa i horària, el treball 
en equip i la codirecció.

La finalitat és aconseguir una at-
mosfera de treball que potenciï el 
respecte entre el personal, la igual-
tat d’oportunitats i la integració de la 
diversitat. Tot això ha comportat per 

Un dels valors fonamentals 
d’EcoBP és la professionalitat dels 
seus 59 treballadors, que durant 
el 2013 van treballar un total de 
106.010 hores. 

En relació amb la formació, en-
guany EcoBP ha destinat 754 
hores a fomentar la igualtat, la 
prevenció de riscos laborals i la 
promoció de la salut, la qual cosa 
la mateixa plantilla ha valorat molt 
positivament.

capital
humà

1. PREVENCIÓ DE
RISCOS LABORALS 

2. IGUALTAT

• Programa seguretat vial (con-
ducció preventiva + manteniment 
de vehicles): 8 hores i un total de 
40 persones.
• Conducció i maneig de vehicles
de recollida lateral: 20 hores i un 
total de 20 persones. 
• Curs PRL en manipulació de
maquinària pesada: 8 hores i un 
total de 3 persones. 
• Previsió riscos laborals en reco-
llida de RSU: 8 hores i un total de 
42 persones.

A través de la vigilància de salut 
col·lectiva durant l’any 2013 es van 
fer 29 reconeixements inicials, 7 
reconeixements de retorn al treball 
i 48 reconeixements periòdics. 

part d’EcoBP una 
creixent assumpció 
de compromisos de 
sostenibilitat i res-
ponsabilitat social 
corporativa que han 
donat lloc al programa 
d’igualtat d’oportunitats 
(2009). 

Els resultats del 2013 són:
• En igualtat de gènere; 
-Elaboració d’un protocol 
d’actuació contra la violència 
de gènere.
 -Promoció d’un peó a conduc-
tora i contractació de 5 dones 
peons (finalment una va deixar el 
lloc vacant).
-Contractació d’una dona víctima 
de violència de gènere.
• Inserció de persones descapacita-
des: 
-Contractació d’una dona i un home 
amb discapacitats.
• Inserció de persones excloses socialment:
-S’informa a cada treballador, a través 
d’una nota adjuntada a la seva nòmina, 
de la renovació de la campanya entre Grup 
FCC i el Ministerio de Sanidad, Asuntos So-
ciales e Igualdad contra la violència de gènere 
i de la signatura de l’acord amb Plan Familia 
d’Adecco, per l’ajuda al personal discapacitat i/o 
amb familiars amb discapacitat.

Per a l’any 2014 s’han fixat com a objectius 
la contractació d’una dona més i també d’una 
persona amb discapacitat.

PROFESSIONALS 
MÉS SEGURS I 
SALUDABLES

SOCIAL I 
IGUALTAT 

DEL SENTIT DE 
PERTINENÇA 

TREBALLADORS:
5 DONES 
I 54 HOMES

HORES DE 
FORMACIÓ

ENTORNS 

754 

59

INCLUSIÓ 

MILLORA

PROMOCIÓ D’HÀBITS 
DE VIDA SALUDABLE
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Des de l’àrea de recursos humans, 
juntament amb el departament de 
producció i direcció de la Delegació 
de FGC, hem dissenyat 3 programes 
de salut i prevenció per promoure 
estils de vida saludables entre els 
integrants del nostre equip.

1.     Programa preventiu del 
consum d’alcohol i/o altres 
drogues a la feina
Entenent la problemàtica de la so-
cietat actual del consum d’alcohol 
i altres drogues com un  problema 
també de l’empresa, vam implan-
tar l’any 2008 aquest programa 
amb la finalitat d’aconseguir un 
lloc de treball més segur, més sa-
ludable i més productiu.

Resultats:

- Major seguretat a la feina: toleràn-
cia zero en el consum d’alcohol i 
altres drogues. No s’han detectat 
treballadors sota els efectes de 
l’alcohol i altres drogues en hores 
de feina gràcies a la realització de 
les proves voluntàries de control 
de consum d’alcohol (alcotest) i 
de control de consum de drogues 
a través del drugtest i de l’anàlisi 
de drogues en orina. Durant el 
2013 es van realitzar 68 proves 
d’alcotest aleatòries (30 més que 
el 2012), 2 drugtest planificats i 78 
anàlisis de drogues en orina (30 
més que el 2012).

- Reducció de l’absentisme labo-
ral respecte el 2009, amb la qual 
cosa s’obté una reducció de la pro-
babilitat de tenir accidents laborals 
a causa de l’alcohol i altres drogues 
i una disminució dels dies perduts 
per malaltia i faltes injustificades. 
(Dades a nivell de Delegació de Ta-
rragona de FCC). 

capital
humà

3. PROMOCIÓ DE LA SALUT

- Existeix una major sensibilitza-
ció i conscienciació de la nostra 
plantilla envers la problemàtica 
del consum de l’alcohol i altres 
drogues. Això s’ha aconseguit, 
dia rere dia, transmetent valors de 
tolerància zero en l’horari laboral, 
així com donant ajut a les perso-
nes que el necessiten, i fent-lo ex-
tensible als seus familiars, també. 
Durant l’any 2013 a EcoBP vam de-
dicar 252 hores a aquesta tasca. I 
des del 2008 portem acumulades 
1.789 hores al respecte.
Segons dades de l’enquesta anual 
de valoració del “Programa pre-
ventiu del consum d’alcohol i/o 
drogues a la feina”, el 97 % de la 
plantilla d’EcoBP el valora positiva-
ment. (Veure enquesta a l’annex.) 

- La imatge de l’empresa i el sentit 
de pertinença ha millorat, ja que el 
programa ha generat entre la plan-
tilla un efecte motivacional, de res-
ponsabilitat sobre ells mateixos i 
sobre les altres persones.

2.     Programa preventiu de riscos 
psicosocials 
Aquest programa té com a ob-
jectiu la prevenció de possibles 
problemes de salut mental com 
l’ansietat o la depressió, causats 
o agreujats per les condicions de 
treball. 

En aquest programa, elaborat 
l’any 2012, hi col·labora l’Institut 
Nacional de Seguretat i Higiene 
en el Treball (INSHT).

Durant el mes de maig del 2013 
EcoBP va entregar a tota la plan-
tilla una normativa interna que 
explicava als treballadors com po-

dien dema-
nar canvis de 
lloc de treball 
a fi d’evitar con-
flictes amb altres 
companys. Com 
a resultat d’aquest 
programa es pot 
destacar que no s’ha 
rebut cap denúncia 
per violència o assetja-
ment a la feina i que no 
hi ha hagut cap baixa per 
riscos psicosocials. Cur-
sos fets:

• Convivència i valors cívics II: 
8 hores i un total de 45 per-
sones.

3.    Programa de promoció de 
l’activitat física i alimentació 
saludable

Després de detectar l’any 2011 
(a través de resultats obtinguts 
en vigilància de salut col·lectiva 
i revisions mèdiques realitzades 
a la plantilla) un alt índex de se-
dentarisme en la nostra plantilla 
(60 %) o xifres tensionals un 20 
% superiors a la mitjana, es deci-
deix implantar, l’any 2013, aquest 
programa per intentar eliminar els 
factors de risc cardiovascular com 
el tabac o l’alcohol, i sensibilitzar 
les persones treballadores envers 
la seva salut fomentant conductes 
saludables, per aprendre i accep-
tar la responsabilitat del seu be-
nestar i reduir els factors de risc 
relacionats amb trastorns cardio-
vasculars. Cursos fets:

2 cursos de prevenció del risc 
cardiovascular: 1 hora i un total 
39 persones.

La plantilla d’EcoBP valora positivament 
els programes de promoció de la salut, 
que garanteixen una major seguretat a 
la feina i promouen uns hàbits de vida 
saludables.

Absentisme acumulat.
Malaltia + Accidents: Per a l’any 2014 està planificada la següent formació:

35,00%

30,00%

25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

0,00%

2009

22,10%

2008

29,50%

2010

21,80%

2011

19,10% 19,30%

2012 2013

17,62%

MALALTIA + ACCIDENTS

• Seguretat vial: conducció eficient  
  de camions.
• Curs d’Adaptació Professional 
  Conductors.
• Curs carnet tipus C + CAP.
• Curs d’Adaptació Professional       
  Conductors RD 1032/2007.
• Sensibilització envers el medi 
  ambient.
• Igualtat, prevenció d’assetja-
 ment i comportament ètic.

• Prevenció de riscos psicosocials  
  amb explicació de resultats de 
  l’enquesta F-Psico 3.
• Curs d’excel i word bàsic.
• Curs de convivència i valors cívics.
•  Programa d’activitat física i 
  alimentació saludable.

1.       

2.

3.
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Repte Baix Penedès: 
treballar junts per a millorar

En paral·lel a la gran inversió tecnològica 
feta a finals del 2013, es posa en marxa un 
programa de participació i sensibilització 
que implica la ciutadania i els municipis del 
Baix Penedès en un repte comú: augmentar 
la taxa de reciclatge actual (21%) i equiparar-
la al nivell català (36%)

Revelar el funcionament del siste-
ma de recollida de la brossa per tal 
de potenciar la participació i la im-
plicació ciutadana en el reciclatge 
de la comarca.

L’estratègia d’accions pretén estimu-
lar la població a emprendre canvis 
individuals per assolir un benefici 
comunitari, reforçant la idea que si 
tots reciclem, estalviem diners.

En darrer terme, les propostes d’accions 
tenen per objectiu donar a conèixer EcoBP 
entre la ciutadania com l’empresa comarcal 
—suma de tots els qui creuen que junts es 
pot fer més i millor— que gestiona un servei 
bàsic en el nostre dia a dia com és la recollida, 
gestió i eliminació dels residus.

Per assolir aquests objectius, el repte s’ha des-
envolupat com una acció compartida entre els 10 
ajuntaments que formen part d’EcoBP. D’ aquesta
manera el desafiament pren més força i s’aconsegueix 
arribar a més persones que poden sumar la seva acció 
al repte col·lectiu.

El repte s’identifica amb la voluntat de la comarca per a millorar i con-
vertir-se en un referent mediambiental. Per estimular la implicació de 
les persones s’ha construït un pla d’accions pensat en un termini de dos 
anys que busca:

Tot i la importància de disposar d’un sistema eficient de recollida 
de residus, el reciclatge a la comarca no podria millorar sense la 
implicació directa de la seva ciutadania. Per això EcoBP impulsa el 
Repte Baix Penedès, un programa de sensibilització dissenyat com 
un desafiament col·lectiu.

participació
ciudadana

1. DONAR A
CONÈIXER EL 
NOU SISTEMA

2. IMPULSAR EL
CANVI SOCIAL

3. POSICIONAMENT
I CONEIXEMENT 
SOCIAL D’ECOBP

SUMES? ENS 
CONSTARÀ MENYS 

Donar a conèixer 
sistema

Impulsar 
canvi social 

Assolir nivell de 
reciclatge de Catalunya

Per associar cada contenidor amb 
el seu efecte (sumar o restar) s’ha 
conceptualitzat i dissenyat una 
campanya molt visual i trencado-
ra, en què els mateixos conteni-
dors són un dels principals ele-
ments de sensibilització.

Així doncs, els contenidors dels 
diferents municipis implicats en 
el repte incorporen una imatge 
gràfica molt singular, ja que ad-
quireixen qualitats humanes. Els 
contenidors que sumen agafen els 
objectes que s’hi poden reciclar i 
el que resta deixa caure els braços 
per evidenciar l’efecte negatiu del 
rebuig.

D’altra banda, tots els conteni-
dors incorporen la imatge gràfica 
del Repte Baix Penedès, l’element 
principal del programa de sensibi-
lització que reforça el paper positiu 
o negatiu dels diferents conteni-
dors.

Finalment, la part del darrere dels 
contenidors, que és la que es pot 
veure des d’un vehicle rodat que 
passa pel carrer, incorpora el lema 
general de la campanya, ‘Sumes? 
Ens costarà menys’.

A més a més dels contenidors, per 
poder arribar a tots els veïns dels 
municipis de la comarca s’ha dis-
senyat un seguit de materials amb 
informació útil per al dia a dia de 
les persones que se’ls va fer arri-
bar.

Una peça especial que explica:
-quina és la situació del reciclat-
ge a la comarca; 

2014

El pla de sensibilització i participació 
ciutadana, ideat en un termini de dos 
anys, preveu la realització d’accions 
futures com, per exemple: 

- una exposició interactiva 
que recorrerà els 10 
municipis adscrits a EcoBP.

- accions a les escoles 
per involucrar els més 
petits en les tasques del 
reciclatge.

L’acció ‘Sumes? Ens costarà 
menys’ vol conscienciar la 
ciutadania del fet que
reciclar suposa un ingrés 
per als municipis i no 
fer-ho, un cost

-quins contenidors sumen (selec-
tiva) i quins resten (rebuig);
-el camí que segueixen els nostres 
residus un cop els hem dipositat a 
cada contenidor;
-quins residus van a cada tipus de 
contenidor i quins no. 

Un flyer personalitzat per a cada 
municipi que permet a la ciutada-
nia conèixer la situació concreta i 
les singularitats del seu municipi.

Una col·lecció de fulletons de te-
màtiques específiques dirigits a 
diferents col·lectius per millorar 
els usos del reciclatge: 
- segones residència;
- podes;
- turistes;
- entorn (immigració).

Pòsters per a cada municipi.

La primera acció que es va portar 
a terme va ser la campanya de co-
municació ‘Sumes? Ens costarà 
menys’, que va donar a conèixer el 
Repte Baix Penedès, reforçant la 
idea que cada persona pot deci-
dir si suma o resta en el desafia-
ment col·lectiu. 

Aquesta acció pretenia cons-
cienciar la ciutadania sobre 
el fet que existeixen 4 conte-
nidors que suposen un in-
grés als municipis (blau, 
verd, groc i marró), és 
a dir, que sumen, i un 
altre (contenidor gris 
de rebuig) que resta 
i ens fa perdre po-
sicions tant me-
diambientals com 
econòmiques. 
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Un model que s’ajusta i es
regularitza en base a la realitat

L’eficiència del sistema i la millora en els índexs de reciclatge 
han permès la reducció de l’import del cànon en la majoria 
dels municipis.
Acontinuació es mostren les regularitzacions dels ser-
veis que es realitzen en les agrupacions principals en 
què es divideix l’activitat d’EcoBP:

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 i deixalleria comarcal 
(es calcula en base al nombre d’habitants del municipi).

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

TOTAL serveis mancomunats FORM i rebuig 2013 

Cost total tractament de residus 2013 

Cost servei total 2013 

- Serveis a ajuntaments 2013 
 [cànon ajuntament 2013 + facturat serveis recollida de voluminosos]

- Serveis a empreses 2013 

954.963,95

406.963,97

547.999,98

542.876,08

5.123,90

gestió
econòmica

Per què s’ha reduït el cànon?

A REGULARITZACIÓ DEL SERVEI 
MANCOMUNAT DE RECOLLIDA DE FORM I REBUIG

24,87%

13,77%

13,30%

4,03%

1,45%

25,75%

16,82%

- 4,6 %

- 4,2 %

- 3,5 %

+ 1,7

- 51,9 % (*)

- 4 %

+ 1,6 %

Albinyana

Banyeres del Penedès

Bellvei

Bonastre

Masllorenç

El Montmell

Santa Oliva

SUMA 100,00% 5.334 938.060377.849 973.768462 11.780531.096 29.115 406.963,97 0 -35.708,53 - 4,8 %

% ús del
servei

Evolució cànon
(2012-2013)

Mancomunar ens 
permet assolir un 
millor servei a un 
menor cost.

Cost/tona rebuig FORM = 70,84 € / Cost/tona FORM = 63 €

Municipi
Cost

Servei
Total

Cànon 2013

Cànon 2013

Tn Fracció
Rebuig

Import anual que els 
ajuntaments paguen 
en previsió del servei

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

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

Gestió cada 
cop més 
eficient

Nivell de 
reciclatge 
major

Reducció 
de costos 
de gestió.

Més ingressos 
per al sistema.

Previsió
Costos
any 
anterior

Previsió de 
costos en 
eliminació 
de residus

Optimització
dels serveis

Tn FORM

Regularització

Cost
FORM

Cost
Fracció
Rebuig

+ =

=

=

-

+ +

Cost total
tractament

residus

Regularització
Interessos

I per a cadascuna d’aquestes regula-
ritzacions es detallen:

1  La facturació a compte del cànon 
del 2013, és a dir, l’import anual que els 
ajuntaments han pagat pelservei.

2  El cànon anual, deriva dels costos reals 
dels serveis que hi ha hagut durant l’exercici 
del 2013.

3   La regularització del 2013, és a dir, la di-
ferència entre el cànon anual i la facturació a 
compte del mateix any.

(*) Masllorenç: Durant el 
2013 el servei ha passat 
de ser un servei porta 
a porta a ser un servei 
de recollida en conte-
nidors. Això resulta en 
una baixada del cost del 
servei d’un 51%.

132.091

73.139

70.643

21.411

7.708

136.765

89.338

61.015

61.058

63.862

21.023

10.213

61.882

98.796

5.282

5.182

4.671

1.775

2.137

4.622

5.446

66.297

66.239

68.533

22.798

12.350

66.504

104.242

-1.175

-940

-702

-145

-122

3.386

-301

197.213

138.439

138.474

44.064

19.937

206.654

193.279

207.765,20

143.741,10

144.961,80

43.914,62

21.509,04

216.699,80

195.176,86

-10.552,17

-5.302,30

-6.487,60

149,23

-1.572,30

-10.045,41

-1.898,00

11.780,16

861

862

901

297

144

874

1.395

84

82

74

28

34

73

86

Cànon
Ajuntament 

2013

Facturat en Serveis Facturat a
compte del
Cànon 2013

Abonament
regularització

2013

Facturació a
compte del
cànon 2013

Facturació a
compte del
cànon 2013

Claus per entendre el sistema de regularització:

de Recollida de 

Voluminosos
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TOTAL recollida selectiva i deixalleria comarcal 2013

Vendes de subproductes i serveis a empreses

Cànon total ajuntaments: Cànon Ajuntament RS
+ Cànon facturació serveis de poda autocompactadorsi punts verds 

Total Calafell FORM i Rebuig 2013

Cost total tractament residus

Cost servei total   

A continuació es mostra la taula de regularització de l’exercici 2013 per als serveis prestats a Calafell. A continuació es mostra la taula de regularització de l’exercici 2013 per als serveis prestats a El Vendrell. 
L’increment de cànon és causat per la prestació completa de serveis durant el 2013, mentre que durant el 2012, va 
accedir al servei durant 6 mesos.2.579.669,32

870.720,08

1.708.949,24

1.389.186,46

526.704

862.482

gestió
econòmica

2.354

3.044

2.129

654

24.563

2.304

534

1.474

3.311

36.747

-19,1 %

-0,6 %

-18,3 %

-18,3 %

-22,2 %

-19 %

-17,7 %

-18 %

-22 %

-20,2 %

-20,6 %

Albinyana

L’Arboç

Banyeres del Penedès

Bellvei 

Bonastre

Calafell

Llorenç

Masllorenç

El Montmell

Santa Oliva

El Vendrell

SUMA 77.114 1.294.856

2.579.669,32CALAFELL

0,00 -166.350,00

2.583.049,321.708.949,24

526.704,28100,00% 768.151,82 94.168,0094.330,36 -72.182,00 -19,4 %934.501,82

-3.380,00 -2,4 %
+111,21 %

870.720,08

Població
Evolució cànon

(2012-2013)
Municipi Total pendent

de factura

Cànon
Calafell
FORM+R

% respecte
del total

Provisió reserva
serveis selectiva

2014

Cost servei
recollida

selectiva i
deixalleria

Abonament
regularització

2013

Facturat a
compte del
Cànon 2013

Venda de
subproductes

Abonament
regularització

2013

Evolució Cànnon
2012 - 2013

Evolució Cànon
2012 - 2013

Cànon
ajuntament

RS 2013

Regularització
interessos

Cànon fact.
serveis de 

poda, auto-
compactadors
i punts verds

Cost Servei
Total

Municipi

Facturat a
compte del
cànon 2013

Cost Total
Tractament de

Residus

3,1 %

3,9 %

2,8 %

0,8 %

31,9 %

3,0 %

0,7 %

1,9 %

4,3 %

47,7 %

-119,33

416,82

-212,70

-109,69

-16,87

-2.155,68

-122,25

-40,80

386,50

-101,51

2.075,51

22.849,67

19.626,28

29.547,32

20.665,65

6.348,21

238.426,65

22.364,33

5.183,40

14.307,73

32.139,02

356.693,57

2.372,72

26.232,37

10.657,82

3.928,37

11.956,68

39.182,40

27.879,46

19.626,28

35.666,50

24.948,36

7.989,76

285.477,70

26.820,42

6.267,02

18.076,48

39.745,24 

442.004,60

-5.029,79

0,00

-6.119,18

-4.282,71

-1.641,55

-47.051,05

-4.456,09

-1.083,62

-3.768,75

-7.606,22

-85.311,03

-2.274,53

0,00

416,82

-2.614,69

-1.792,57

-859,79

-19.211,55

-1.764,80

-472,32

-1.582,27

-3.664,49

2.874,59

0,00

3.717,19

2.599,83

798,63

29.995,18

2.813,54

652,10

1.799,98

4.043,24

44.873,71

38.928

19.626

50.338

35.207

10.815

406.197

38.101

8.831

24.375

54.754

607.683

16.078,30

20.791,14

14.541,50

4.466,95

167.770,28

15.736,79

3.647,33

10.067,72

22.614,80

250.989,47

B REGULARITZACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE FORM 
I REBUIG A CALAFELL

D REGULARITZACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA 
SELECTIVA (RS) I DEIXALLERIA COMARCAL

En aquest apartat es mostra la taula de regularització de l’exercici 2013 per als serveis de recollida selectiva i
deixalleria comarcal, que es presten des de l’inici de l’activitat d’EcoBP, l’any 2001.
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.

Nou sistema de distribució de les 
despeses més eficient de cara al 2014
A partir del 2014, però, l’import que paguin els ajuntaments per la 
gestió de la recollida selectiva de paper/cartró, envasos lleugers i 
vidre serà proporcional a l’ús que facin del mateix servei. Ja no es 
calcularà doncs en funció del nombre d’habitants censats en cada 
municipi, sinó en funció de la variable anomenada % d’ús dels ser-
veis, 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 orgàni-
ca, incentiva l’eficiència i evita el malbaratament de recursos, ja que 
cada ajuntament podrà ajustar el nombre de contenidors i ampliar 
o reduir les freqüències de buidat segons les seves necessitats. Grà-
cies a la implementació del nou sistema de pesatge, les dades que 
recollim el segon semestre 2014 s’extrapolaran a tot l’any 2015.

Una part dels ingressos es reserven 
per afrontar la gran inversió feta el 
2013 (nous contenidors, camions, 
sistema de pesatge, etc.) que serà 
facturada el 2014.

Provisió de 
Reserva de 
Serveis 
Selectiva 
2014

Total El Vendrell FORM i Rebuig 2013

Cost total tractament residus

Cost servei total 

2.734.161,68

1.073.574,12

1.660.577,56

2.734.161,68EL VENDRELL 2.741.371,681.660.577,56 -7.210,001.073.574,12

Cànon
Calafell
FORM+R

Facturat a
compte del
Cànon 2013

Abonament
regularització

2013

Cost Servei
Total

Municipi
Cost Total

Tractament de
Residus

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

= -Total pendent 
de facturar

diferència entre Cànon RS2013 
i Facturació a compte del 
cànon 2013

Claus per entendre el sistema de 
regularització del servei de recollida 
selectiva i deixalleria comarcal:

= -

De la diferència d’aquests dos 
valors resulta l’abonament de 
regularització

Abonament de 
regularització

=-
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· Nou sistema de gestió de residus.
· Implantació de 2.187 contenidors nous.
· Agrupament dels contenidors en illes de 5 fraccions.
· Introducció de 4 nous vehicles de càrrega lateral.
· Implementació de 5 deixalleries mòbils.

MODEL OPERATIU MODEL OPERATIU

PARTICIPACIÓ CIUTADANA – REPTE BAIX PENEDÈS · PARTICIPACIÓ CIUTADANA – REPTE BAIX PENEDÈS

CAPITAL HUMÀ CAPITAL HUMÀ

GESTIÓ ECONÒMICA GESTIÓ ECONÒMICA

RESULTATS DE GESTIÓ

RESULTATS DE L’EXERCICI

· Nou model de gestió de deixalleries.
· Tecnologia de pesatge embarcat.
· Nou sistema de gestió d’incidències.
· Millora de la pàgina web.
· Norma ISO 50001.
· Una planta de transferència de residus per a tota la comarca.

· Cost/tona: Disminunció del cost de la deixalleria. Augment del cost de recollida selectiva i de rebuig i FORM
· Cost/ habitant: Disminució del cost de la recollida selectiva (-9,5%) i la deixalleria (-9,8%). Augment
menor a 1% del cost de rebuig i FORM

· Ingressos: 7.657.981,41 €
· Despeses: 6.734.770,19 €
· Resultats positius: 320.549,61 € (+ 16,76 %)

· 21,2 % de reciclatge. Índex de reciclatge augmenta 1,15%.
· Augment en la recollida de vidre i FORM. Disminució en la recollida de paper/cartró, envasos, i rebuig.
· Augment en un 43 % d’entrades a la deixalleria comarcal.

· 754 hores de formació en prevenció de riscos laborals i promoció de la salut.
· Vigilància de salut col·lectiva: 29 reconeixements inicials, 7 reconeixements de retorn al treball i 48
reconeixements periòdics.

· Elaboració d’un protocol d’actuació contra la violència de gènere.
· Promoció d’un peó a conductora i contractació de 5 dones peons.
· Contractació d’una dona víctima de violència de gènere.
· Contractació d’una dona i un home amb discapacitats.
· Renovació de la campanya entre Grup FCC i el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad
contra la violència de gènere.

· Signatura de l’acord amb Plan Familia d’Adecco.

· 1.806 hores de formació en prevenció de riscos laborals i promoció de la salut.
· Contractació d’una dona més.
· Contractació d’una persona amb discapacitat.

· Inici del Repte Baix Penedès
· Enviament als municipis de fulletons informatius especialitzats i personalitzats

· Programa a les escoles.
· Acció de street marketing.

· Reducció de l’import del cànon en la majoria dels municipis · Nou sistema de distribució de les despeses de la recollida selectiva basada en la variable
 “% d’ús de serveis”.

Fites 
2013

Reptes
2014
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Taula estatuts i 
organització de l’empresa
El Ple comarcal, en sessió 1/2000, de 12 d’abril, va aprovar la “Memòria 
del Servei Comarcal de Recollida Selectiva, Tractament i Eliminació de 
RSU (paper, cartró, envasos lleugers i similars), i gestió de la xarxa de 
deixalleries”, el “Reglament Comarcal del Servei de Recollida Selectiva de 
Residus Sòlids Urbans, del Servei de Deixalleria i del Servei d’Abocador de 
Runes” i el “Projecte d’estatuts d’una societat de responsabilitat limitada, 
de capital social mixt, amb la denominació Empresa comarcal de serveis 
mediambientals del Baix Penedès Eco BP,SL”.

Gestió de totes les fraccions d’RSU i xarxa 
comarcal de deixalleries. Per també gestió 
d’abocador de runes d’obra  (que no és 
servei públic).
Es pot ampliar a activitats connexes i sa-
nejament amb el vot favorable del Consell 
Comarcal

Art. 2 Objecte

Art. 3 Durada

Art 6 Capital social

Art.13. Òrgans socials

Art. 23 Composició Consell 
d’Administració

Art. 31 Del Consell de Vigilància a 
la Delegació del Servei

Art. 19 Acord en Junta 
(veto capital públic)

Sense modificacions, llevat que es canvia 
Consell Comarcal per capital públic, ja que 
es preveu  l’entrada d’ajuntaments com 
a socis. 

Junta General
Consell d’Administració
Consell de Vigilància
Gerència

4 Consellers, 2 en nom del Consell Comar-
cal, 2 en nom del capital privat

12 Consellers, 6 en representació del 
capital públic i 6 en representació del 
capital privat.

Consell de vigilància com a òrgan de partici-
pació i control institucional i social. 
Constituït per consellers comarcals, alcal-
des i representats d’usuaris (ass. veïnals, 
ecologistes, empresarials, etc.)

Delegat és l’assessor tècnic del capital 
públic en l’àmbit de la planificació, la 
direcció, la coordinació i l’avaluació (art. 
293 ROAS -Decret 179/1995-)

Es requerirà el vot favorable del Consell 
Comarcal per l’adopció d’acords relatius a: 
- augment o reducció de capital
- transformació, fusió o
  dissolució de la societat
- modificació de l’objecte social
- aprovació dels comptes anuals
- modificació estatuts
- elecció del president de la
  Junta General i del Consell
  d’Administració”

El vot favorable és de la majoria del capital 
públic.

- Desapareix el veto a l’elecció de president 

- S’afegeix per la delegació de facultats del 
Consell d’Administració en la Comissió 
Executiva

300.000,00 €
20% Consell Comarcal
80% Soci privat

540.000,00 €
33,33 % Ens locals. 
66,66 % Soci privat

Desapareix el Consell de Vigilància

10 anys 20 any

Ítem Redacció inicial 2000 Modificació 2010

Accedeix als estatuts
d’EcoBP (web del Consell 

comarcal)

Accedeix als estatuts d’EcoBP

(web del Concell comarcal)

Organització 
funcional 

model 
organitzatiu

2013- Actualment els municipis ja formen part de la Junta General.

Consell Administració

Gerència CCBP
Marta Mercader

Gerència
Jordi Baldirà

Auxiliar de 
Producció

Teresa Martínez

24 conductors
Mecànic

oficial

Ajudant taller
Peó de 

manteniment
planta4 maquinistes

15 peons

Encarregat
serveis

Pau Martínez

Encarregat
serveis torn 

de nit
Benjamín Bernal

Encarregat
manteniment
Antonio Claverías

Cap de Serveis
Robert Garcia

Assistència 
tècnica FCC

RRHH: 
Ferran Miguel

QUALITAT 
I MEDIAMBIENT:
Francisco Huete

COMPTABILITAT: 
Francisco Antonio Fernández

ASSESORIA JURÍDICA: 
Esteban Correa

Administració: 
Manel Cremades

Maquinària:
Alfonso García

Delegat Servei CCBP
Isidoro Galiano

Secretaria CCBP
Salvador Ester

COMISSIÓ TÈCNICA

• President: Pau Martí
• Joan Olivella
• Jaume Domingo
• Josep Fonts
• Josep Barquier
• Kenneth Martínez
• Ramón Ferré
• Jesús Padullés
• Manuel F. Cremades
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1. Cumpleix la 
norma de no 
consumir?

Valoració del programa 
preventiu del consum 
d’alcohol i/o drogues a la 
feina 
Com cada any, es lliura una enquesta de valoració entre 
els treballadors per conèixer el seu grau de satisfacció 
envers el programa preventiu.

3. Creu que la aplicació del 
programa se esta portant de 
forma correcta?

3%

97% 

3%

Si

No

97% 

21%

79% 

2. Creu que hi ha companys 
que segueixen sense 
cumplir la normativa?

El 97 % dels treballadors 
d’EcoBP pensen que el 

programa s’està realitzant de 
forma correcta.

capital
humà

5. Valora positivament 
el programa? 

4. Creu que la implantació del 
programa es efectiva per disminuir 
el consum en horari laboral? 

100% 100% 

El 100 % dels treballadors 
pensa que la implementació 
del PPAD és efectiva per a 

disminuir el consum d’alcohol 
i altres drogues a la feina.

El 100 % dels treballadors valora 
positivament el programa.



76

GESTIÓ RESIDUS  
INDICADORS 2013 
EQUACIONS PER CALCULAR ELS INDICADORS
Cost per tona recollida = (Costos totals) / tones recollides
Cost per habitant = Cànon / padró municipal
Residus municipals per habitant i dia = kg anuals de residus recollits / (habitants x 365 dies)

IDESCAT – POBLACIÓ’2013 població servida 2013 

DADES DEL SERVEI 2013 

Municipi

Fracció

Habitants

Habitants

Selectiva

tones

Deixalleria

cost EcoBP

FORM+Reb.

cànon

2.354

3.044

2.129

654

24.563

534

534

3.311

36.747

579.588,02 €

282.894,16 €

6.263.671,05 €

2.354

5.517

3.044

2.129

654

24.563

2.304

534

534

3.311

36.747

930.348,24 €

375.798,06 €

5.888.103,5 €

2.354

3.044

2.129

654

24.563

2.304

534

534

3.311

36.747

3.485,78 t

1.036,38 t

793,6 t

1.655,8 t

5.430,9 t

37.599,62 t

1.458,36 t

36.141,26 t

2.354

5.517

3.044

2.129

654

24.563

2.304

534

534

3.311

36.747

77.114

82.631

74.810

ALBINYANA

L’ARBOÇ

BANYERES DEL P.

BELLVEI

BONASTRE

CALAFELL

LLORENÇ

MASLLORENÇ

MONTMELL

SANTA OLIVA

VENDRELL

SELECTIVA

Paper /cartró

Envasos

Vidre

DEIXALLERIA

FORM + Reb

FORM

Rebuig

TOTAL

TOTAL

82.631

7.194.249,8€

77.114

46.516,3 t

82.631 74.810

7.126.153,23€

Nota:
% de rebuig que es porta a l’abocador: 53%

INDICADORS 2013

INDICADORS 
2013

Producció Dades econòmiques % Recuperació

Selectiva + FORM

12,03%

Selectiva + FORM + 

Deixalleria 

+ Triatge

58,82%

€/hab

7,51

3,42

83,73

94,67

Selectiva + FORM 

+ Deixalleria

22,30%

€/t

266,90

69,20

156,60

154,66

kg/(hab·dia)

0,12

0,18

1,38

1,68

Selectiva

Deixalleria

FORM + Rebuig

GLOBAL
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INDICADORS 2012 

IDESCAT – POBLACIÓ’2012 població servida 2012 

DADES DEL SERVEI 2013 

Municipi

Fracció

Habitants

Habitants

Selectiva

tones

Deixalleria

cost EcoBP

FORM+Reb.

cànon

2.367

3.019

2.110

651

24.672

528

1.511

3.322

36.647

640.699,5 €

312.722,38 €

6.210.003,6 €

2.367

5.486

3.019

2.110

651

24.672

2.280

528

1.511

3.322

36.647

951.960,5 €

414.960,29 €

5.860.500,3 €

2.367

3.019

2.110

651

24.672

2.280

528

1.511

3.322

36.647

3.624,76 t

1.261 t

793,6 t

1.533,7 t

5.112,19 t

41.646,35 t

1.823,14 t

39.823,21 t

2.367

5.486

3.019

2.110

651

24.672

2.280

528

1.511

3.322

36.647

77.107

82.593

74.827

ALBINYANA

L’ARBOÇ

BANYERES DEL P.

BELLVEI

BONASTRE

CALAFELL

LLORENÇ

MASLLORENÇ

MONTMELL

SANTA OLIVA

VENDRELL

SELECTIVA

Paper /cartró

Envasos

Vidre

DEIXALLERIA

FORM + Reb

FORM

Rebuig

TOTAL

TOTAL

82.593

7.227.421,09 €

77.107

50383,3 t

82.593 74.827

7.163.425,48 €

INDICADORS 2012

INDICADORS 
2013

Producció Dades econòmiques % Recuperació

Selectiva + FORM

12,03%

Selectiva + FORM + 

Deixalleria 

+ Triatge

58,11%

€/hab

8,31

3,79

82,99

95,09

Selectiva + FORM 

+ Deixalleria

20,96%

€/t

262,63

81,17

140,72

143,45

kg/(hab·dia)

0,13

0,17

1,52

1,82

Selectiva

Deixalleria

FORM + Rebuig

GLOBAL

Nota:
(*) El Vendrell accedeix als serveis d’EcoBP durant 6 mesos (inici 02/07/2012) .
Dades de producció: ARC
Les estimacions de les dades econòmiques s’han calculat multiplicant per 2 les dades del 
Vendrell, per tal de completar un any. 
% de rebuig que es porta a l’abocador: 53%
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RECOLLIDA BAIX PENEDÈS 
per municipis 2013 

PAPER - CARTRÓ  (kg)

Municipi Habitants Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

ALBINYANA

BANYERES DEL P.

BELLVEI

CALAFELL

BONASTRE

LLORENÇ

MASLLORENÇ

MONTMELL

SANTA OLIVA

VENDRELL

TOTAL

TOTAL

2.367 2.517 1.545 2.416 2.590 2.487 2.507 3.756 3.344 2.733 3.220 2.591 2.108 31.814

3.019 3.210 1.971 3.081 3.304 3.171 3.198 4.790 4.265 3.486 4.106 3.305 2.689 40.578

2.110 2.243 1.378 2.154 2.309 2.217 2.235 3.348 2.981 2.437 2.870 2.310 1.879 28.360

24.672 26.231 16.107 25.182 26.999 25.918 26.135 39.145 34.858 28.490 33.559 27.012 21.976 331.611

651 692 425 664 712 684 690 1.033 920 752 885 713 580 8.750

2.280 2.424 1.489 2.327 2.495 2.395 2.415 3.618 3.221 2.633 3.101 2.496 2.031 30.645

528 561 345 539 578 555 559 838 746 610 718 578 470 7.097

1.511 1.606 986 1.542 1.654 1.587 1.601 2.397 2.135 1.745 2.055 1.654 1.346 20.309

3.322 3.532 2.169 3.391 3.635 3.490 3.519 5.271 4.693 3.836 4.519 3.637 2.959 44.650

36.647 38.963 23.925 37.404 40.104 38.497 38.820 58.145 51.776 42.318 49.847 40.123 32.642 492.565

77.107 81.980 50.340 78.700 84.380 81.000 81.680 122.340 108.940 89.040 104.880 84.420 68.680 1.036.380

ENVASOS  (kg)

Municipi Habitants Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

ALBINYANA

BANYERES DEL P.

BELLVEI

CALAFELL

BONASTRE

LLORENÇ

MASLLORENÇ

MONTMELL

SANTA OLIVA

VENDRELL

TOTAL

TOTAL

2.367 1.904 1.543 1.840 1.812 2.006 1.933 2.667 2.984 2.046 2.061 1.852 1.714 24.362

3.019 2.428 1.968 2.347 2.311 2.559 2.465 3.402 3.806 2.610 2.629 2.363 2.186 31.072

2.110 1.697 1.375 1.640 1.615 1.789 1.723 2.377 2.660 1.824 1.837 1.651 1.527 21.717

24.672 19.845 16.082 19.179 18.885 20.913 20.145 27.799 31.101 21.329 21.483 19.307 17.861 253.929

651 524 424 506 498 552 532 734 821 563 567 509 471 6.700

2.280 1.834 1.486 1.772 1.745 1.933 1.862 2.569 2.874 1.971 1.985 1.784 1.651 23.466

528 425 344 410 404 448 431 595 666 456 460 413 382 5.434

1.511 1.215 985 1.175 1.157 1.281 1.234 1.703 1.905 1.306 1.316 1.182 1.094 15.552

3.322 2.672 2.165 2.582 2.543 2.816 2.713 3.743 4.188 2.872 2.893 2.600 2.405 34.191

36.647 29.477 23.887 28.488 28.051 31.064 29.923 41.292 46.197 31.682 31.910 28.678 26.530 377.178

77107 62.020 50.260 59.940 59.020 65.360 62.960 86.880 97.200 66.660 67.140 60.340 55.820 793.600

VIDRE  (kg)

Municipi Habitants Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

ALBINYANA

BANYERES DEL P.

BELLVEI

CALAFELL

BONASTRE

LLORENÇ

MASLLORENÇ

MONTMELL

SANTA OLIVA

VENDRELL

TOTAL

TOTAL

2.367 6.200 2.800 0 6.100 5.000 4.000 4.100 10.100 4.000 4.000 5.000 4.000 55.300

3.019 8.100 8.100 9.100 10.100 7.100 0 19.200 8.100 10.000 5.000 4.030 5.710 94.540

2.110 5.100 9.100 0 3.900 4.100 6.100 4.100 5.400 5.000 12.200 2.000 4.330 61.330

24.672 42.600 13.200 49.300 30.100 33.200 49.900 112.300 72.200 62.400 39.900 39.770 27.370 572.240

651 0 3.500 1.700 0 1.800 1.700 0 5.100 3.000 3.200 0 4.700 24.700

2.280 13.200 7.100 7.100 8.400 11.100 0 9.100 13.200 10.000 10.000 5.000 6.000 100.200

528 0 2.600 1.100 0 1.400 1.900 0 5.000 3.000 3.200 0 2.000 20.200

1.511 0 5.100 3.300 0 3.900 5.500 0 10.100 0 0 3.450 1.610 32.960

3.322 3.900 3.300 0 4.200 3.100 3.100 5.000 12.600 5.000 13.600 2.980 1.000 57.780

36.647 35.500 44.400 31.600 55.700 38.600 65.400 88.600 86.800 54.100 53.000 48.120 34.730 636.550

77107 114.600 99.200 103.200 118.500 109.300 137.600 242.400 228.600 156.500 144.100 110.350 91.450 1.655.800
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FORM  (kg)

Municipi Habitants Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

ALBINYANA

BANYERES DEL P.

BELLVEI

CALAFELL

BONASTRE

MASLLORENÇ

MONTMELL

SANTA OLIVA

EL VENDRELL

TOTAL

TOTAL

2.367 5.261 5.850 5.470 9.200 7.500 6.890 9.030 9.160 7.450 7.050 5.120 5.865 83.846

3.019 5.284 5.780 5.410 8.950 7.330 6.740 8.840 8.970 7.295 6.900 5.010 5.740 82.249

2.110 4.838 5.130 4.800 8.100 6.620 6.080 7.970 8.090 6.580 6.230 4.525 5.180 74.143

24.672 62.270 51.820 40.520 74.450 62.550 81.060 111.500 122.700 90.700 69.640 71.440 33.120 871.770

651 1.602 1.990 1.860 3.100 2.530 2.330 3.055 3.100 2.520 2.380 1.730 1.980 28.177

528 2.952 2.310 2.160 3.600 2.950 2.720 3.560 3.615 2.940 2.780 2.020 2.315 33.922

1.511 4.443 5.060 4.740 8.030 6.590 6.060 7.945 8.065 6.560 6.210 4.505 5.160 73.368

3.322 4.230 3.780 5.500 8.690 6.110 6.140 9.700 11.180 9.095 8.610 6.250 7.160 86.445

36.647 14.960 10.960 12.880 6.260 18.440 15.040 7.400 8.880 0 12.260 10.480 6.880 124.440

38.180 105.840 92.680 83.340 130.380 120.620 133.060 169.000 183.760 133.140 122.060 111.080 73.400 1.458.360

REBUIG  (kg)

Municipi Habitants Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

ALBINYANA

BANYERES DEL P.

BELLVEI

CALAFELL

BONASTRE

MASLLORENÇ

MONTMELL

SANTA OLIVA

EL VENDRELL

TOTAL

TOTAL

2.367 57.828 53.420 69.520 68.910 76.950 78.510 102.150 108.550 72.215 62.840 57.780 52.635 861.308

3.019 57.328 52.310 69.480 69.040 77.210 78.780 102.500 108.930 72.470 63.060 57.980 52.820 861.908

2.110 61.750 59.210 73.890 74.940 77.210 73.690 95.210 97.230 86.930 77.160 68.980 55.290 901.490

24.672 807.650 740.080 1.071.470 1.093.760 1.161.060 1.280.330 1.676.790 2.127.170 1.246.820 1.013.040 864.180 890.640 13.972.990

651 20.875 20.270 23.750 23.520 26.210 26.740 34.790 36.970 24.595 21.400 19.700 17.945 296.765

528 8.045 8.030 11.820 11.730 13.150 13.420 17.460 18.555 12.345 10.740 9.880 9.000 144.175

1.511 56.044 53.410 70.740 70.160 78.400 79.995 104.080 110.605 73.580 64.030 58.870 53.630 873.544

3.322 85.830 83.060 113.520 112.560 125.770 128.325 166.960 177.430 118.035 102.700 94.430 86.020 1.394.640

36.647 1.116.130 1.012.430 1.323.090 1.274.780 1.366.680 1.569.130 1.944.580 2.159.360 1.535.850 1.277.750 1.147.200 1.107.460 16.834.440

74827 2.271.480 2.082.220 2.827.280 2.799.400 3.002.640 3.328.920 4.244.520 4.944.800 3.242.840 2.692.720 2.379.000 2.325.440 36.141.260

PODA  (kg)

Municipi Habitants Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

ALBINYANA

BANYERES DEL P.

BELLVEI

BONASTRE

SANTA OLIVA

EL VENDRELL

TOTAL

TOTAL

2.367 673 689 1.038 0 841 1.120 346 1.586 416 486 7.195

3.019 13.468 9.305 11.940 15.375 26.484 18.659 9.334 16.648 10.821 11.006 143.040

2.110 7.408 4.480 6.749 6.290 11.350 7.090 3.457 5.285 4.370 3.237 59.716

651 2.694 4.136 3.634 2.446 4.624 2.612 1.037 1.057 1.249 11.006 34.495

3.322 337 689 260 349 1.261 1.120 346 264 624 162 5.412

36.647 121.380 70.500 71.040 109.000 76.820 90.760 122.090 109.390 168.000 117.050 1.056.030

48116 145.960 89.799 94.661 133.460 121.380 0 121.361 0 136.610 134.230 185.480 142.947 1.305.888

MOBLES  (kg)

Municipi Habitants Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

ALBINYANA

BANYERES DEL P.

EL VENDRELL

TOTAL

TOTAL

2.367 290 410 180 190 320 340 510 420 370 410 520 490 4.450

3.019 3.780 2.890 2.370 3.190 3.300 2.950 3.100 3.700 2.800 2.500 2.100 1.980 34.660

36.647 19.730 18.790 18.010 19.020 20.700 28.240 41.620 37.990 26.680 30.920 24.430 24.620 310.750

42.033 23.800 22.090 20.560 22.400 24.320 31.530 45.230 42.110 29.850 33.830 27.050 27.090 349.860
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INDICADOR CONTENIDORS 
CADA 1.000 HABITANTS  

INDICADOR VEHICLES 
CADA 1.000 HABITANTS   

Municipi Padró 2013 Rebuig
vehicles/1000h

Orgànica
vehicles/1000h

Paper
vehicles/1000h

Vidre
vehicles/1000h

Envasos
vehicles/1000h

0,015

0,014

0,015

0,015

0,019

0,017

0,016

0,026

0,016

0,017

0,015

0,014

0,015

0,015

0,019

0,017

0,016

0,026

0,016

0,017

0,015

0,014

0,015

0,015

0,019

0,017

0,016

0,026

0,016

0,017

0,106

0,045

0,062

0,062

0,081

0,127

0,175

0,051

0,054

0,211

0,090

0,125

0,123

0,204

0,054

0,349

0,102

0,163

2.354

3.044

2.129

654

24.563

2.304

534

1.474

3.311

36.747

ALBINYANA

BANYERES DEL P.

BELLVEI

BONASTRE

CALAFELL

LLORENÇ DEL P.

MASLLORENÇ

MONTMELL

SANTA OLIVA

VENDRELL

TOTAL 0,7641,42277.114 0,169 0,169 0,169

Municipi Padró 2013 Contenidors
Rebuig

Contenidors
Orgànica

Contenidors
Paper

Contenidors
Vidre

Contenidors
Envasos

Rebuig
Contenidors/1000h

Orgànica
Contenidors/1000h

Paper
Contenidors/1000h

Vidre
Contenidors/1000h

Envasos
Contenidors/1000h

27

41

31

10

212

31

7

52

46

278

30

44

33

10

209

31

7

52

40

272

31

41

31

10

210

31

7

52

40

271

36,958

29,566

28,652

56,575

26,748

0,000

39,326

185,889

38,055

18,478

36,958

14,455

24,425

27,523

23,206

0,000

13,109

63,094

3,322

2,939

11,470

13,469

14,561

15,291

8,631

13,455

13,109

35,278

13,893

7,565

12,744

14,455

15,500

15,291

8,509

13,455

13,109

35,278

12,081

7,402

13,169

13,469

14,561

15,291

8,549

13,455

13,109

35,278

12,081

7,375

87

44

52

18

570

7

93

11

108

87

90

61

37

657

21

274

126

679

2.354

3.044

2.129

654

24.563

2.304

534

1.474

3.311

36.747

ALBINYANA

BANYERES DEL P.

BELLVEI

BONASTRE

CALAFELL

LLORENÇ

MASLLORENÇ

MONTMELL

SANTA OLIVA

VENDRELL

TOTAL 9902.03277.114 735 728 724 46,025 20,903 14,672 14,782 14,634
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1. Model de càlcul de repercussió de costos del servei mancomunat de
recollida, transport i/o tractament dels residus de les fraccions paper i 
cartró, envasos i vidre i neteja i manteniment dels contenidors 

- Proporció d’ús dels serveis per a cada ajuntament en relació amb la de-
dicació total (% d’ús): s’estableix la variable anomenada percentatge d’ús 
dels serveis. Aquest percentatge d’ús es calcula mitjançant l’algoritme de 
càlcul que es mostra més endavant. 

- Balança econòmica per a cada ajuntament per a la gestió dels seus re-
sidus de les fraccions paper i cartró, envasos i vidre (BGR): es determina 
per a cada període el balanç econòmic real que ha tingut la gestió dels 
residus recollits en cada municipi. Es determinen els costos derivats de 
la gestió dels residus i se’n resten els ingressos obtinguts per la venda de 
subproductes i per retorns de cànon. El balanç obtingut tindrà signe posi-
tiu si les despeses superen els ingressos, i signe negatiu si els ingressos 
superen les despeses.

- Despeses totals dels serveis (DS): són totes les despeses generades per 
l’execució dels serveis, sense tenir en compte les despeses de tractament 
i/o eliminació dels residus recollits. Són totes les despeses tant directes 
com indirectes que no es generen en funció de la quantitat de residus re-
collits, com per exemple: els costos de mà d’obra, els costos d’explotació 
de la maquinària (combustible, lubricants, manteniment i reparacions, 
etc.), les despeses d’amortització i finançament de les inversions en ma-
quinària i instal·lacions, costos financers, subministraments, etc.

Així doncs, la repercussió econòmica dels serveis per a cada ajuntament 
es calcula segons la següent funció: 

Aquests serveis es presten de forma mancomunada en diferents munici-
pis, això comporta que les despeses derivades de la seva prestació hagin 
de repercutir entre els diferents municipis adscrits. Per tal de fer una distri-
bució equitativa de la repercussió de les despeses a cada ajuntament, s’ha 
elaborat un model de càlcul en funció de les següents variables: 

Aquests serveis es presten de forma mancomunada en diferents munici-
pis, això comporta que les despeses derivades de la seva prestació hagin 
de repercutir entre els diferents municipis adscrits. Per tal de fer una distri-
bució equitativa de la repercussió de les despeses a cada ajuntament, s’ha 
elaborat un model de càlcul en funció de les següents variables: 

1.1 Model de càlcul del percentatge d’ús (U%)

- Nombre de contenidors de fracció paper i cartró (CP).

- Freqüència de recollida setmanal dels contenidors de fracció paper i cartró (FrP).

- Nombre de contenidors de fracció envasos (CE).

- Freqüència de recollida setmanal dels contenidors de fracció envasos (FrE).

- Nombre de contenidors de fracció vidre (CV).

- Freqüència de recollida setmanal dels contenidors de fracció vidre (FrV).

Per tal de calcular el percentatge d’ús relatiu que cada municipi té en rela-
ció amb l’ús total dels serveis, s’ha elaborat un model de càlcul mitjançant 
les següents variables:

Mitjançant la funció anterior es calcula el percentatge d’ús del municipi (1) 
respecte a l’ús de tots els municipis. 
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2. Model de càlcul de repercussió de costos del servei mancomunat de
recollida, transport, tractament i/o eliminació de residus de les fraccions 
orgànica (form) i rebuig, i neteja i manteniment dels contenidors

- Proporció d’ús dels serveis per a cada ajuntament en relació amb la de-
dicació total (% d’ús): s’estableix la variable anomenada percentatge d’ús 
dels serveis. Aquest percentatge d’ús es calcula mitjançant l’algoritme de 
càlcul que es mostra més endavant. 

- Despeses pròpies generades per cada ajuntament per a la gestió dels 
seus residus (DPT): es determina per a cada període el cost real que ha 
tingut la gestió dels residus recollits en cada municipi. 

- Despeses totals dels serveis (DS): són totes les despeses generades per 
l’execució dels serveis, sense tenir en compte les despeses de tractament 
i/o eliminació dels residus recollits. Són totes les despeses tant directes 
com indirectes que no es generen en funció de la quantitat de residus re-
collits, com per exemple: els costos de mà d’obra, els costos d’explotació 
de la maquinària (combustible, lubricants, manteniment i reparacions, 
etc.), les despeses d’amortització i finançament de les inversions en ma-
quinària i instal·lacions, costos financers, subministraments, etc. 

Aquests serveis es presten de forma mancomunada en diferents munici-
pis, això comporta que les despeses derivades de la seva prestació hagin 
de repercutir entre els diferents municipis adscrits. Per tal de fer una distri-
bució equitativa de la repercussió de les despeses a cada ajuntament, s’ha 
elaborat un model de càlcul en funció de les següents variables: 

Així doncs, la repercussió econòmica dels serveis per a cada ajuntament 
es calcula segons la següent funció: t

2.1 Model de càlcul del percentatge d’ús (u%)

- Nombre de contenidors de fracció rebuig (CR).

- Nombre d’ubicacions que tenen contenidors de rebuig (UBR).

- Freqüència de recollida setmanal dels contenidors de fracció rebuig (FRR).

- Freqüència de neteja dels contenidors de fracció rebuig (FNR).

- Nombre de contenidors de FORM (CF).

- Nombre d’ubicacions que tenen contenidors de FORM (UB F).

- Freqüència de recollida setmanal dels contenidors de FORM (FRF).

- Freqüència de neteja dels contenidors de FORM (FNF).

Aquest model es basa en les següents hipòtesis de partida:

- El temps que es dedica a traslladar el camió entre ubicacions és 5 vegades el 
temps que es triga a buidar un contenidor. Aquesta afirmació implica que la re-
percussió de costos serà menor com menys dispersió de contenidors hi hagi. Així 
doncs, es premia la concentració de contenidors, ja que això afavoreix l’eficiència 
del servei perquè minimitza els itineraris i, per tant, el consum de combustible, de 
temps, d’emissions de CO2, etc.

- El temps que es dedica a netejar un contenidor és el mateix temps que es dedica 
a buidar-lo. Aquesta afirmació no és certa, però és útil per al model de càlcul, ja 
que el vehicle de neteja, sempre i forçosament, ha de seguir el vehicle de recollida. 
Això fa que el temps de rentat, realment superior, es compensi amb el nombre de 
contenidors rentats, realment inferior. La conclusió és que es triga el mateix a rentar 
els contenidors d’una determinada ruta que a buidar-los, tenint en compte que es 
renten aproximadament el 75 % dels contenidors d’aquella ruta.

Per tal de calcular el percentatge d’ús relatiu que cada municipi té en rela-
ció amb l’ús total dels serveis, s’ha elaborat un model de càlcul mitjançant 
les següents variables:

Mitjançant la funció anterior es calcula el percentatge d’ús del municipi (1) 
respecte a l’ús de tots els municipis. 
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Albinyana Banyeres 
del Penedès

Bellvei Bonastre Calafell El Montmell El  Vendrell Llorenç  
del Penedès

Masllorenç Santa 
Oliva

Els ajuntaments de:




