


Nomenclatures i font de les dades

ARC: Agència de Residus de Catalunya.

Les dades d’ARC són del 2016.

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.



Des de la seva constitució, un dels objectius principals d’EcoBP ha estat la millora 
dels   percentatges de recollida selectiva de la comarca. Les estratègies establertes 
al llarg dels últims anys han estat diverses, i s’han orientat a la millora de les àrees 
destinades a la recollida de residus, i a l’educació i la implicació ambiental de la 
ciutadania.

Els esforços realitzats durant l’últim exercici s’han traduït en una millora dels resul-
tats anteriors. Conscients que la col·laboració ciutadana és essencial, durant aquest 
2017 s’han dut a terme diverses activitats i programes d’educació ambiental on 
destaquem les realitzades a diferents escoles de la comarca, amb l’objectiu de sen-
sibilitzar als més petits sobre la necessitat de prevenir, reutilitzar i separar en origen 
els residus de manera lúdica i divertida. 

Cal destacar també la implantació de la recollida comercial porta a porta a les zones 
costaneres del Vendrell i Calafell, i posteriorment a Segur de Calafell. Els bons resul-
tats obtinguts, ens animen projectar la seva implantació a d’altres zones, sobretot 
si tenim en compte la gran activitat comercial i turística d’alguns municipis de la 
comarca.

Aquestes actuacions van tenir com a resultat que la recollida selectiva s’incrementés 
en un 26,8% respecte l’any 2016. Alhora, la producció de fracció resta es va reduir 
en un 1,7%. Tot i així, l’elevat nivell d’exigència i l’obligatorietat d’assolir nivells de 
recuperació molt més elevats, ens encaminen a abordar noves estratègies en el futur 
que ja han estat plantejades durant aquest any, com son el tancament i identificació 
de contenidors.

Finalment, i tenint molt present el capital humà que conforma aquesta empresa, du-
rant aquest exercici s’ha apostat per donar continuïtat als diferents programes pre-
ventius implementats a l’empresa. Aquests, tal i com s’ha demostrat, contribueixen 
a la millora de la salut, la seguretat i el benestar de les persones de la nostra orga-
nització

Dins la memòria d’activitats que presentem tot seguit, es descriuen els principals 
resultats de la gestió realitzada durant l’any 2017 on els avenços del model EcoBP 
que hi veiem ens fan creure que el camí que s’està seguint és el correcte.
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38  POSICIÓ DE RECICLATGE PER COMARQUES  42  (COMARQUES TOTAL)

38.53% 
Reciclatge Catalunya Reciclatge Baix Penedès

*Font: Dades Agència de Residus de Catalunya 2016

28,3%
Reciclatge a Catalunya

Repte Baix Penedès
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Campanyes de sensibilització
als comerços i a la ciutadania
Campanya de recollida comercial “porta a porta”

Vendrell Platja
Al juny de 2017 es va iniciar la recollida selectiva “por-
ta a porta” dels comerços ubicats a la zona costanera 
del municipi del Vendrell, que comprèn el Francàs, Bri-
samar, Coma-ruga, Sant Salvador, Els Masos, La Creu, 
Bonavista/Íbers i la zona del Sanatori.  La implanta-
ció del servei de recollida selectiva va anar precedida 
d’una campanya informativa realitzada per El Garro-
fer, consultoria ambiental, amb l’objectiu de donar a 
conèixer el funcionament del nou model de recollida 
i resoldre dubtes sobre el reciclatge de les diferents 
fraccions. En les visites realitzades es lliurava un tríptic 
amb informació del nou servei de recollida comercial, 
un imant sobre la recollida selectiva i un altre on s’es-
pecificava els dies i horari de recollida per cada frac-
ció, i finalment un adhesiu de la campanya que permeti 
donar a conèixer als clients la implicació del comerç 
vers la sostenibilitat municipal. Els 107 establiments 
adherits al servei “porta a porta” pertanyen principal-
ment als sectors de la restauració i l’hoteleria.

Accions de sensibilització al ciutadà,
que s’han dut a terme durant l’any 2017

Calafell Platja
A la zona de Calafell Platja, aquest estiu s’ha implan-
tat la recollida comercial “porta a porta” d’aquells co-
merços considerats grans generadors de residus amb  
la voluntat d’augmentar les xifres de recollida selectiva 
del municipi. La campanya informativa per aconseguir 
l’adhesió dels establiments comercials ha estat duta a 
terme amb personal contractat pel propi Ajuntament a 
través d’un pla d’ocupació i amb l’assessorament, for-
mació i seguiment de l’educadora ambiental d’ECOBP. 
El material emprat com a reforç i recordatori durant 
les visites informatives, i que ha estat dissenyat per 
l’empresa Green Solutions, consultors ambientals, ha 
estat un tríptic sobre el funcionament del nou servei de 
recollida, un imant sobre les diferents fraccions de re-
collida selectiva i un adhesiu que identifica el comerç 
com a participant de la campanya.

La participació inicial del nou servei de recollida “porta 
a porta” ha estat d’uns 90 establiments, ampliant-se a 
un total de 122 a finals d’any, gràcies a la incorporació 
de la zona comercial de Segur de Calafell.
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Xerrades sobre reciclatge
i prevenció de residus
D’altra banda, ECOBP ofereix activitats de sensibilització 
i prevenció de residus a tots aquells ens, associacions o 
públics que ho sol·licitin. En aquest sentit, aquest estiu 
es va oferir una xerrada de sensibilització en reciclatge 
per al personal de l’Hotel Gran Europe i Hotel Sant Sal-
vador (Comarruga) i, a finals d’any, se’n va oferir una per 
l’AMPA de l’Escola La Muntanyeta de Bellvei. 

Deixalleria comarcal
ECOBP també ofereix xerrades informatives sobre l’ús 
i funcionament de la deixalleria comarcal a persones i 
ens que ho sol·licitin. Aquest any 2017 ens han visitat els 
alumnes de l’Institut Andreu Nin (El Vendrell) i de l’Escola 
La Muntanyeta (Bellvei). 
Actuacions i campanyes de sensibilització
En l’àmbit comercial, s’han realitzat actuacions puntuals 
de diagnosi i sensibilització per al foment de la recollida 
selectiva als municipi de Santa Oliva i Llorenç del Pene-
dès. Pel que fa al Mercat Municipal del Vendrell, les ac-
tuacions informatives, d’avaluació i seguiment han estat 
periòdiques des de juliol fins a octubre de 2017.

Activitats i Programad’educació ambiental 

En el marc de la subvenció amb RESOLUCIÓ 
TES/1485/2015 s’han dissenyat un conjunt d’activitats i 
un programa d’educació ambiental que s’ha dut a ter-
me a les escoles dels municipis que pertanyen a ECOBP. 
Aquestes activitats es varen iniciar el curs escolar 
2016/2017 i han tingut continuïtat durant el present curs 
escolar 2017/2018.

L’objectiu de les activitats és la sensibilització dels més 
petits sobre la necessitat de prevenir, reutilitzar i separar 
en origen els nostres residus de manera lúdica i divertida, 
posant èmfasi en els conceptes de reutilització i preven-
ció i en les accions associades a aquests. D’aquesta ma-
nera, contribuïm en la consolidació de la idea de residu = 
recurs mitjançant la incorporació d’hàbits de reutilització, 
tant en activitats quotidianes com escolars, tot donant 
a conèixer el cicle dels recursos materials i energètics 
estalviats gràcies a aquestes accions.

Totes les activitats realitzades finalitzen amb un obsequi 
pels nens/nenes: un boc’n’roll per a prevenir l’ús d’em-
bolcalls innecessaris en l’esmorzar.

Escoles participants curs escolar 2016/2017

· Escola Santa Creu de Calafell (75 alumnes)
· Escola La Muntanyeta de Bellvei (32 alumnes)
· Escola Vilamar de Calafell (23 alumnes)
· Escola Pla de Mar, Comaruga (21 alumnes)
· Escola Marta Mata, El Vendrell (27 alumnes)
· Escola Marta Mata, El Vendrell (27 alumnes)
· Escola Marta Mata, El Vendrell (24 alumnes)

Escoles participants curs escolar 2017/2018

· Escola Pla de Mar, Comaruga (31 alumnes)
· Escola Garbí, El Vendrell (32 alumnes)
· Escola Vilamar, Calafell (48 alumnes)
· Escola La Muntanyeta, Bellve (31 alumnes)
· Escola Mossèn Jacint Cinto Verdaguer, Segur de Calafell
· Escola Àngels Garriga, El Vendrell
· Escola Berenguer de Montoliu, Masllorenç
· Escola Sagrat Cor, El Vendrell
· Escola Sagrat Cor, El Vendrell
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CAMPANYES DE
SENSIBILITZACIÓ

2014 2015 2016 2017

FESTA DE LES IDEES

PROGRAMA ESCOLAR PROGRAMA ESCOLAR

AGENTS
RESONANTS

PROGRAMA
EDUCACIÓ AMBIENTAL

IMPLANTACIÓ 
CAIXA RECICLADORA RECOLLIDA

PORTA A PORTA
COMERCIAL DEL

VENDRELL

RECOLLIDA
PORTA A PORTA

COMERCIAL
A CALAFELL

CAMPANYA DE
SEGUIMENT DE LA SEPARACIÓ 

SELECTIVA DE RESIDUS
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Gràcies als nous equips adquirits l’any 
2013 (4 camions, 2.187 contenidors), els 
municipis adscrits a EcoBP han millorat 
els índex de reciclatge els ultims anys, 
però cal més implicació de la ciutadania 
per arribar als objectius.
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 aglu-
tinen els 5 tipus de contenidors (groc, blau, verd, marró i 
gris) en un mateix espai.

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

A continuació es mostren diversos indicadors d’eficièn-
ciai 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 mar-
xa les accions correctores oportunes per esmenar-les, 
d’acord amb els principis generals de bona gestió.

Cap al reciclatge més eficient, ràpid i segur

Aquí sumes
Si tu separes bé,

tots estalviem
per cada tona de 

residu que 
es recicla

Recollida selectiva bruta i fracció resta de
les comarques de Catalunya, 2016

(Font: Dades Agència de Residus de Catalunya)
Posició de reciclatge per comarques 38 de 42

De reciclatge 28,3%

Respecte al 2015 1,65%

Seguim per sota de la mitjana catalana
Comparativa comarcal
Mitjana Catalunya: 38,53%
Mitjana Baix Penedès: 28,3%
Posició: 38 de 42

La comparativa entre comarques del 2016 (l’ARC encara
no disposa de dades del 2017) 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 im-
plantat a finals de l’any 2013.

Tot i no disposar de les dades de l’ARC de l’any 2017 on 
ens permet veure la nostra situació dintre de la mitjana 
catalana, si disposem de la dada dels municipis que for-
men part d’EcoBP on podem apreciar un augment de la 
recollida selectiva (paper, envasos i vidre) d’un 16,64%
respecte a l’any 2016.
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Mitjana Catalunya:

38,53%
Mitjana Baix Penedès: 

28,3%
Respecte el 2014

+1,65%
Posició: 

38 de 42

Seguim
per sota de
la mitjana
catalana
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10%0% 40%20% 50%30% 60% 70%

Recollida selectiva bruta i fracció resta
de les comarques de Catalunya, 2016
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Generació de residus

Aquest indicador 
relaciona la quantitat 
de residus generats 
per cada habitant en 
un dia, de mitjana,
en la comarca del

Baix Penedès.

Equació:
RESIDUS MUNICIPALS
PER HABITANT I DIA

KG ANUALS DE RESIDUS
MUNICIPALS RECOLLITS

(NOMBRE D’HABITANTS
X 365 DIES)
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Reciclem més, però no suficient
L’any 2016 (dades més recents), els municipis del Baix 
Penedès han reciclat un 28,30%, la qual cosa representa 
una evolució en l’índex de reciclatge d’un 1,65% més 
que l’any anterior.

La comparativa entre comarques del 2016 (l’ARC encara 
no disposa de dades del 2017) 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 im-
plantat a finals de l’any 2013.

S’observa un augment 
en l’evolució dels per-
centatges de reciclatge 
o separació en origen de 
les quatre fraccions de 
recollida selectiva.

Any 2016 (Font: Dades pròpies)

15,74%Residus comarcals
recollits selectivament:
(només en contenidors)

Totes les dades són en tones

Posició de reciclatge per comarques 38 de 42

% de reciclatge 28,3%

Respecte al 2015 +1,65%

Municipi Matèria orgànica Paper i cartró Vidre Envasos lleugers Fracció Resta

ALBINYANA 75,73 43,76 48,78 34,71 780,22

BANYERES DEL PENEDÈS 84,54 46,30 64,88 52,40 790,96

BELLVEI 75,38 36,17 49,02 30,70 890,80

BONASTRE 30,06 15,10 21,78 12,37 265,72

CALAFELL 656,45 432,67 414,47 271,22 15.826,10

MASLLORENÇ 49,59 13,03 11,73 11,77 134,87

MONTMELL 73,08 30,47 32,03 36,46 779,44

SANTA OLIVA 67,40 51,32 51,77 41,79 1.256,76

LLORENÇ 177,54 61,92 58,82 54,36 787,32

VENDRELL 255,02 587,88 646,00 408,76 16.117,55

TOTAL 1.544,79 1.318,61 1.399,29 954,54 37.629,73
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L’evolució de la separació en origen.

Any 2017 (Font: Dades pròpies)

Totes les dades són en tones
* Dades estimades

Proporció en pès de les
diferents fraccions recollides l’any 2016

Proporció en pès de les
diferents fraccions recollides l’any 2017

Matèria Orgànica VidreFracció resta Paper i cartró Envasos lleugers

Municipi Matèria orgànica Paper i cartró Vidre Envasos lleugers Fracció Resta

ALBINYANA 134,29 46,41 47,77 36,37 928,47

BANYERES DEL PENEDÈS 106,01 47,28 61,41 53,09 909,12

BELLVEI 94,53 32,81 35,95 31,72 882,51

BONASTRE 32,89 627,70 547,06 365,46 14.606,78

CALAFELL 1.233,60 14,04 19,57 10,88 242,10

MASLLORENÇ 50,82 57,84 56,61 49,63 138,52

MONTMELL 84,23 11,72 14,12 9,99 838,18

SANTA OLIVA 57,97 24,48 30,87 27,11 1.181,58

LLORENÇ 117,64* 50,03 55,32 49,54 787,32*

VENDRELL 537, 22 670,19 712,00 486,65 15.842,29

TOTAL 2.509,10 1.582,48 1.580,66 1.120,44 36.356,86
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RESIDUS RECOLLITS SELECTIVAMENT
EN CONTENIDORS PER POBLACIÓ

ALBINYANA

FRACCIONS 2014 2015 2016 2017

Selectiva amb FORM 191.169 153,043 202.976 264.838

Resta 810.230 785.260 780.220 928.470

Variació 19,09% 16,31% 20,64% 22,19%

respecte any anterior -2,78% +4,33% +1,55%

LLORENÇ

FRACCIONS 2014 2015 2016 2017

Selectiva amb FORM 275.110 334.198 352.642 341.619

Resta 981.540 739.520 787.320 787.320

Variació 21,89% 31,13% 30,93% 30,26%

respecte any anterior +9,23% -0,19% +0,67%

MASLLORENÇ

FRACCIONS 2014 2015 2016 2017

Selectiva amb FORM 81.456 69.702 86.120 86.653

Resta 138.805 133.550 134.865 138.523

Variació 36,98% 34,29% 38,97% 38,48%

respecte any anterior -2,69% +4,68 -0,49%

EL MONTMELL

FRACCIONS 2014 2015 2016 2017

Selectiva amb FORM 145.068 123.736 172.038 166.676

Resta 825.335 799.650 779.435 838.180

Variació 14,95% 13,40% 18,08% 16,59%

respecte any anterior -1,55% +4,68% -1,49%

BANYERES

FRACCIONS 2014 2015 2016 2017

Selectiva amb FORM 237.704 212.974 248.118 267.778

Resta 813.165 791.785 790.960 909.117

Variació 22,62% 21,20% 23,88% 22,75%

respecte any anterior -1,42% +2,68% -1,13%

BELLVEI

FRACCIONS 2014 2015 2016 2017

Selectiva amb FORM 184.870 149.607 191.278 191.005

Resta 923.770 914.990 890.800 879.510

Variació 16,68% 14,05% 17,68% 18,15%

respecte any anterior -2,62% +3,62% +0,47%

* Les dades de la fracció Resta del municipi de Llorenç del Penedès són extretes de l’ARC

SANTA OLIVA

FRACCIONS 2014 2015 2016 2017

Selectiva amb FORM 1.824.657 1.750.464 1.897.657 212.861

Resta 1.324.575 1.257.280 1.256.760 1.181.581

Variació 14,83% 13,59% 14,45% 15,26%

respecte any anterior -1,24% +0,86 +0,81%

CALAFELL

FRACCIONS 2014 2015 2016 2017

Selectiva amb FORM 2.071.492 1.841.459 1.774.809 2.773.815

Resta 15.393.530 15.832.060 15.826.100 14.606.775

Variació 11,86% 10,42% 10,08% 15,96%

respecte any anterior -1,44% -0,34% +5,88%

EL VENDRELL

FRACCIONS 2014 2015 2016 2017

Selectiva amb FORM 1.824.657 1.750.464 1.897.657 2.406.051

Resta 15.839.790 15.896.220 16.117.550 15.842.289

Variació 10,33% 9,92% 10,53% 13,19%

respecte any anterior -0,41% +0,61% +2,65%

BONASTRE

FRACCIONS 2014 2015 2016 2017

Selectiva amb FORM 63.572 60.177 79.314 77.381

Resta 276.160 267.345 265.720 242.095

Variació 18,71% 18,37% 22,99% 24,22%

respecte any anterior -0,34% +4,61% +1,23%
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EVOLUCIÓ % RECOLLIDA SELECTIVA

REDUCCIÓ DELS RESIDUS IMPROPIS

MASLLORENÇ BANYERESSANTAOLIVA CALAFELLEL VENDRELL
0

0,4

0,8

1,2

0,2

0,6

1

1,4

1,6

BONASTRELLORENÇ ALBINYANAEL MONTMELL BELLVEI

2014 2015 2016 2017

Gràcies a les campanya de seguiment 
de la separació selectiva de residus, 
durant el 2017 s’ha aconseguit reduir la 
quantitat de residus impropis, tant en 
els contenidors d’envasos, com en els 
de matèria orgànica.

Pel que fa als envasos s’ha reduït la 
quantitat d’impropis en un 8,34% i la 
fracció orgànica en un 5,74% respecte 
a l’any 2016.

Tot i els bons resultats, s’ha de conti-
nuar treballant per aconseguir reduir 
cada cop més aquests impropis ja que 
generen costos afegits al sistema, en 
comptes de ser reciclats i suposar un 
ingrés, s’ha de pagar perquè seguint 
triats a la planta de triatge de Botarell, i 
posteriorment, dipositats a l’abocador.
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Ús consolidat de la deixalleria comarcal

Durant l’any 2017 s’han produït un total 
de 12.848 entrades a la deixalleria.

Això suposa un augment interanual del 
25,60%. Més de la meitat dels usuaris 
són particulars.

Programari per a millorar la gestió de la 
deixalleria.

El nostre programari de gestió de la deixalleria comarcal, 
ens permet tenir un control exhaustiu dels residus entrats 
a la deixalleria, així com de les sortides. Els usuaris, i 
també els residus que duen a la deixalleria, queden re-
gistrats automàticament.

2016 2017

5.794 Particulars 8.231 Particulars

3.743 Empreses 3.807 Empreses

692 Ens locals 810 Ens locals



Resultats
de l’exercici
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Les dades econòmiques
A continuació es presenta el compte de resultats de l’exercici 2017:

EcoBP, S.L. (B-43636729)

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

Compte de resultats a 31/12/2017
RSU

EL VENDRELL
RSU

CALAFELL
RSU

I FORM POBLES SELECTIVA DEIXALLERIAL TOTAL
EXERCICI 2017

TOTAL
EXERCICI 2016 % Variació

Quota del servei 3.832.452,1 2.823.489,5 1.014.417,5 466.154,6 405.381,6 8.541.895,3 8.313.856,9 2,74%

Quota pendent del servei 384.900,2 276.891,6 58.427,3 64.166,4 -1.259,3 783.126,12 0,00

Regularització
Canon Exercicis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Venta de Subproductes 0,00 2.094,86 0,00 434.474,59 9.405,20 445.974,65 483.418,52 -7,75%

Producció 4.217.352,30 3.102.475,97 1.072.844,72 964.795,60 413.527,47 9.770.996,06 8.797.275,46 11,07%

Altres Ingressos 0,00 0,00 6.132,02 13.903,36 0,00 20.035,38 11.929,17 67,95%

Total Ingressos 4.217.352,30 3.102.475,97 1.078.976,74 976.698,96 413.527,47 9.791.031,44 8.809.204,63 11,15%

Mà d’obra 1.179.909,35 523.359,28 234.989,34 272.972,36 41.856,37 2.253.086,70 2.132.001,26 5,68%

Subcontractistes 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%

Altres materials
de consum 106.710,13 134.950,16 11.560,71 3.624,89 821,49 257.667,38 39.524,22 551,92%

Amortització vehicles
i maquinaria 184.410,97 63.058,57 79.360,94 241.038,81 7.394,22 575.263,51 546.648,43 5,23%

Reparació vehicles
i maquinaria 253.854,00 86.646,41 8.746,31 54.102,61 39.119,27 418.442,19 316.030,71 32,41%

Lloguer maquinaria 17.711,15 2.031,19 0 66.901,62 0 86.643,96 84.102,77 3,02%

Impostos
i assegurances vehicles 20.094,50 26.812,29 6.182,56 7.613,02 2.854,00 63.556,37 65.352,50 -2,75%

Combustibles 163.686,24 146.159,63 40.099,06 60.975,19 44.672,18 455.592,30 422.034,62 7,95%

Altres costos de
vehicles i maquinaria 143.012,64 186.476,65 8.736,14 13.068,71 32.003,24 383.297,38 359.735,71 6,55%

Eliminació 1.594.971,62 1.158.670,00 534.548,64 10.720,91 168.426,25 3.467.337,42 3.169.639,78 9,39%

Total cost directe 3.664.360,60 2.328.164,18 924.223,70 731.018,12 337.147,02 7.984.913,63 7.135.070,00 11,91%

Mà d’obra 39.655,87 40.228,59 12.926,59 11.486,28 5.198,94 109.496,27 109.944,31 -0,41%

Amortitzacions 0 136.573,66 0 0 1.132,26 137.705,92 136.710,13 0,73%

Manteniment 0 7.486,31 0 0 2.925,41 10.411,72 10.190,90 2,17%

Finançament intern 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00%

Finançament extern 5.511,23 2.501,96 964,40 2.211,37 209,45 11.398,41 13.812,12 -17,48%

Subministraments varis 0 0 0 0 3.095,98 3.095,98 5.293,54 -41,51%

Impostos,
assegurances i taxes 1.654,82 1.846,59 3.474,28 4.418,29 1.060,31 12.454,29 18.948,48 -34,27%

Altres costos indirectes 253.128,64 399.526,31 72.649,25 170.862,19 37.946,28 934.112,67 846.598,63 10,34%

Total cost indirecte 299.950,56 588.163,42 90.014,52 188.978,13 51.568,63 1.218.675,26 1.141.498,11 6,76%

Total costos 3.964.311,16 2.916.327,60 1.014.238,22 919.996,25 388.715,65 9.203.588,89 8.276.568,11 11,20%

Resultat 253.041,14 186.148,37 64.738,52 58.702,71 24.811,82 587.442,55 532.636,52 10,29%
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Es manté el cost global 
per tona de residu

El cost global per tona de residu es manté 
constant respecte a l’any 2016. Es produeix 
un augment en la recollida selectiva la qual 
cosa fa compensar econòmicament l’incre-
ment en 11,01€ el preu del tractament i cà-
non per tona de fracció de resta generada.
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 di-
ferents programes que es van implantant. Aquests indi-
cadors 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.

COST RESTA

COST SELECTIVA
I DEIXALLERIA

Evolució interanual 
cost per tona recollida

Evolució interanual 
cost per habitant servit

1. Cost per tona recollida

Augmenta el cost del resta i disminueix el de la 
recollida selectiva

L’indicador de cost per tona ens diu que el cost de la 
recollida selectiva disminueix, mentre que el cost del 
resta i la deixalleria augmenten.

COST PER TONA 
RECOLLIDA

COSTOS EXPLOTACIÓ

TONES RECOLLIDES

COST / TONA RECOLLIDA
DE RESTA

COST / TONA RECOLLIDA
SELECTIVA, DEIXALLERIA

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 aconse-
guir que els residus es sepa-
rin en origen i disminueixi la 
recollida de Fracció Resta.
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Disminueix el cost per habitant del servei de la deixa-
lleria, es manté el de la recollia selectiva però augmen-
ta el de la recollida de la fracció Resta la qual cosa fa 
augmentar el cost global. Això és així ja que, per una 
banda els serveis de recollida selectiva ja no incorporen 
despeses derivades dels serveis que es feien els anys 
anteriors amb vehicles i maquinaria obsoleta, i per altra 
banda s’observa un augment del cost de la recollida de 
la fracció Resta.

Aquesta fracció tindrà cada vegada un cost més elevat, 
donat que l’Agència de Residus de Catalunya cada any 
augmenta el cost de la taxa per deposició de residus 
d’aquesta fracció.

El servei de selectiva amb la nova flota de vehicles i amb 
els nous contenidors és molt més eficient.. Ara es con-
solida el servei, i caldrà que els habitants millorin la se-
paració en origen per obtenir millors resultats en la venta 
de subproductes, i continuar millorant aquest rati de cost 
per habitant.

Tanmateix, és desitjable que durant els propers anys el 
cost per habitant de la recollida selectiva augmenti, i el 
cost per habitant de la recollida de resta disminueixi, 
sempre i quant el cost global disminueixi. Això signifi-
carà que es destinen una major quantitat de recursos a 
la recollida selectiva, i que en global, els costos de la 
recollida de residus disminueixen al millorar el reciclatge.

Caldrà doncs reduir dràsticament els serveis de recollida 
de Resta, ampliant paral·lelament els serveis de recollida 
de fraccions selectives.

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 
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 mu-
nicipis, però no de tots. En el cas del Baix Penedès, 
només dóna les dades de l’Arboç (104,7%), de Cala-
fell (152,9%) i del Vendrell (118%).

El cost de la gestió dels residus es concentra en la re-
collida de la fracció resta, 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 pati-
cipació ciutadana com l’acció de sensibilització i partici-
pació ciutadana ‘Repte Baix Penedès’, que es va posar
en marxa a finals del 2013.

2. Cost per habitant
per cada fracció de residu

Disminueix el cost
per habitant del

servei de deixalleria
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Índex Percentual de 
Recuperació en Contenidors

Percentatge del pes dels residus 
de fraccions selectives (FORM, en-
vasos, vidre, paper/cartró) recollits 
en contenidors respecte el total de 
residus recollits en contenidors.

Què analitzem?Sectorització

x 100

Municipi Sectors

Albinyana
(2.340 habitants) Albinyana Poble;  Les Peces ; Bonaterra; La Papiola

Banyeres del Penedès
(3.121 habitants) Banyeres Poble; Saifores; Sant Miquel de Banyeres; Casa Roja; Priorat de Banyeres.

Bellvei
(2.193 habitants) Bellvei Poble;  Baronia; Polígon Industrial Els Massets

Bonastre
(661 habitants) Bonastre Poble; Urbanització La Vinya; Urbanització La Font de la Gabatxa

Calafell
(24.898 habitants)

Calafell Poble; Residencial Bonavista; Calafell platja; Mas Romeu; Calafell Parc; Mas Mel/Bellamar; Segur Platja; Segur de Calafell; 
Valdemar; Baronia

El Montmell
(1.405 habitants) Mirador del Penedès; Pinedes; La Talaia; La Juncosa; Can Ferrer/ Masia Ventosa; Aiguaviva; Les Masies de Sansulles

El Vendrell
(36.568 habitants)

Bonavista Íbers (Romani); exteriors(Casino, Karting, Torreblanca, sant Vicenç de Calders, Mas Borras i Mas Astor); Oasis Parc / Eden 
Parc; Sanatori; Francàs; Brisamar; Coma-ruga; St. Salvador; La Creu; Els Masos; Nou Vendrell; Polígon Industrial Les Mates / Polígon 
Industrial La Cometa; Puig-Pèlag; La Muntanyeta; Vendrell Centre

Llorenç del Penedès
(2.302 habitants) Llorenç Poble; Priorat

Masllorenç
(496 habitants) Masllorenç; Masarbonès

Santa Oliva
(3.315 habitants) Santa Oliva Poble; Pedreres; Polígon Industrial Molí d’en Serra; Santa Oliva Exterior; l’Albornar

* Font dades població Idescat 2017



Model operatiu

26

Resultats de la sectorització
Calculem el % de Recuperació en Contenidors de cadascun 
dels sectors, i detectem els sectors crítics

Resum ranking tots els municipis

AQUESTES DADES ES MOSTREN I S’ACTUALITZEN MENSUALMENT A: www.ecobp.cat

Percentatge mig de recuperació en contenidors: percentatge de residus de fraccions selectives recollides (FORM, en-
vasos, vidre, paper/cartró) en contenidors respecte el total de residus recollits en contenidors (exceptuant el municipi 
de Llorenç del Penedès, degut a què no es disposa de les dades del resta, i exceptuant els Polígons Industrials

Període gener a desembre de 2017.

	

Durant l’any 2017 s’ha posat en marxa un nou servei de Recollida porta a porta 
Comercial a les zones costaneres de les poblacions del Vendrell i Calafell

Incorporació de pes embarcat als camions de càrrega posterior de la recollida 
de fracció orgànica i fracció resta del servei mancomunat
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Sectors amb millors resultats

Sectors amb pitjors resultats

(amb més d’un 20% de recuperació en contenidors)

(amb menys d’un 10% de recuperació en contenidors)
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1. Visió
Ser l’empresa de gestió de residus de tots els municipis 
del Baix Penedès; una empresa referent en l’àmbit català 
per la nostra singularitat publicoprivada i de mancomu-
nitat de ser- veis, així com per la utilització de processos 
d’avantguarda i eficiència, sempre al servei de la ciuta-
dania.

2. Missió
Promoure els hàbits de reciclatge per contribuir a la mi-
llora 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 recuperació, reutilització i 
valorització d’a- quests residus.

3. Valors
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 processos tèc-
nics i assegurar l’estat òptim de la maquinària, per acon-
seguir 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 ne-
cessitats.

Sostenibilitat:
Treballem perquè la comarca del Baix Penedès sigui au-
tosuficient i pugui gestionar els seus residus tenint cura 
del medi ambient.

Transparència:
Creiem en la transparència, i per això assegurem que els 
municipis i els ciutadans puguin fer el seguiment i el con-
trol de l’activitat.

Responsabilitat social:
Volem apor- tar solucions a un dels problemes més im-
portants de la societat, la pro- ducció de residus, millo-
rant el be- nestar de les persones i assegurant el de les 
generacions futures.

Un model de referència
VISIÓ, MISSIÓ, VALORS Avantatges de la mancomunitat

• Processos d’avantguarda. •

• Ús de tecnologies més eficients. •

• Estudi de rutes i ubicacions més eficients. •

• Amortització de les inversions. •

• Major capacitat de negociar preus. •

• Preus més competitius •

• Optimització de recursos. •

• Estalvi en desplaçaments. •
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ESTRUCTURA
ORGANITZATIVA

ESTATUTS
I ORGANITZACIÓ DE L’EMPRESA

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

municipis que formen
part d’EcoBP

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

EcoBP és una societat mixta,
formada pel capital públic (33,33%) 
i Fomento de Construcciones y 
Contratas, 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 res-
posta a necessitats socials.

Vocació de servei públic.

Es necessita el vot favorable de la majoria del capi-
tal públic per a acordar les decisions principals de 
la Junta General (augment o reducció del capital, 
transformació, fusió o dissolució de la societat, mo-
dificació 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 capaci-
tat tècnica.

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

Resposta a les necessitats de la comarca amb agili-
tat i eficiència.

Adopta decisions empresarials sobre la producció 
del servei.

Disposa de dret de vot de qualitat en el Consell d’Ad-
ministració i nomena el titular de Gerència.

Accedeix als estatuts d’EcoBP
(web del Consell comarcal)

10 
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A Ecobp, com empresa compromesa amb les persones 
, desenvolupem i promovem valors com  el diàleg social, 
el compromís, la competitivitat  i l’ excel·lència poten-
ciant la productivitat, la qualitat i la bona imatge de la 
empresa. 

Gracies a l’esforç transversal  de tots els departaments 
de la delegació i  treballant en  la metodologia de millora 
continua que entén la salut com un estat complert de 
benestar físic , mental i social amb l’ objectiu principal 
de promoure  els ambients saludables on actuen les per-
sones, seguint les directrius de la OMS definits en el seu 
pla d’Acció Mundial ,es va crear un  Sistema de Gestió 
Integral d’Empresa Saludable.

Mitjançant les accions portades a terme dels diferents 
programes preventius implementats a l’ empresa, hem 
aconseguit els objectius prèviament marcats de millora 
de la salut , seguretat i benestar de totes les persones 
que conformen la nostra organització.

En el 2017 hem continuat treballant en la millora dels 
nostres Programes:

Empresa saludable Programa Preventiu 
d’alcohol i/o drogues

OBJECTIUS

· Reduir el consum de risc de alcohol i /o altres drogues 
entre la plantilla de la empresa fora i dins de la jornada 
laboral.

· Identificar els treballadors/ es amb un consum de risc 
d’alcohol i/o altres drogues amb la finalitat  d’ajudar-los.

ACCIONS

· Realització de proves de detecció d’ alcohol i/u altres 
drogues a tot personal . S’ han continuat realitzant en 
jornada laboral proves, concretament Alcotest, Drug-
test i analítiques d’orina.

· Aquest any s’ ha assolit l’ objectiu marcat , donat que 
la totalitat de les proves realitzades han donat negati-
ves. Seguim sent una empresa amb consum de dro-
gues i/o alcohol  0,0 en horari laboral.

· Formació  individualitzada i personalitzada en el reconei-
xement mèdic.

· S’ha participat en diferents Jornades i Ponències i s’ha 
col·laborat en la difusió i formació d’altres empres conjun-
tament amb el Departament de Salut, Subdirecció general 
Drogodependències de la Generalitat de Catalunya.
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Programa d’Igualtat 
d’Oportunitats
OBJECTIUS

· Per la nostra empresa, la IGUALTAT D’OPORTUNITATS 
significa que totes les persones han de tenir les ma-
teixes facilitats per desenvolupar-se  com persones. 
Oportunitats que la societat ens ha d’assegurar, que 
com empresa responsable socialment hem de garantir.

· El Programa d’Igualtat d’Oportunitats (PIO) promou la 
igualtat efectiva d’oportunitats a totes les àrees organit-
zatives de la nostra delegació, i es centra en 3 vessants: 
gènere, diversitat funcional i exclusió social.

ACCIONS

· Contractació de 20 persones:
13 pertanyen al col·lectiu de persones en risc d’ex-
clusió social
3 són persones amb diversitat funcional
4 son contractacions femenines (en aplicació del pla 
d’igualtat i de criteris de discriminació positiva, com 
a contractació de personal infra representat). Una 
dona contractada és conductora de camions de més 
de 3500 kg.

· 08/03/2017 en commemoració del dia internacional de 
la dona s’engega la campanya “Treballem per a la pro-
moció de les dones”. El cartell inclou la imatge de do-
nes de l’empresa en categories infra representades. En 
concret hi ha la representació d’ECOBP, SL a través 
d’una treballadora amb categoria de maquinista.

· Signatura de conveni de col·laboració amb l’entitat No-
vatècnica, per a la incorporació de personal en risc 
d’exclusió social (àmbit província Tarragona).

· La Cambra de Comerç de Tarragona atorga a la delega-
ció el “Segell d’empresa compromesa amb el treball juvenil”.

· Es realitzen sessions de “tastets d’oficis” amb les enti-
tats Incorpora i el Servei d’ocupació de Catalunya per a 
la inserció de joves al mercat laboral

Programa de prevenció
de riscos psicosocials

OBJECTIUS

• Detectar factors de Risc psicosocials que poden incidir 
de forma negativa en la salut de les persones.

• Planificar i/o realitzar accions encaminades a reduir/ eli-
minar aquestes exposicions relacionades amb el con-
tingut, organització i/o realització del treball.

• Promoure accions que millorin la qualitat de les relacions
interpersonals.

•Definir mesures promocionals, preventives, de interven-
ció i de protecció.

ACCIONS

• Anàlisis de las baixes de ILT cada any, que puguin tindre 
relació amb els riscos psicosocials, mitjançant els reco-
neixements mèdics de retorn al treball.

• Formació especialitzada  als nostres comandaments, en
en comunicació, resolució de conflictes, tracte amb 
persones especialment sensibles...Concretament:

• Curs de formador de formadors 
• Curs de lideratge i treball en equip 

• 0 denuncies d’assetjament o de violència en els últims  
5 anys.

• No es detecta estrès, ni carrega de treball i es mostra 
una bona valoració als nostres comandaments..
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Programa
d’activitat física
i alimentació saludable
OBJECTIUS

ALIMENTACIÓ SALUDABLE

· Desenvolupar accions informatives i formatives , així com
intervencions individuals i col·lectives centrades en ali-
mentació saludable.

· Potenciar els aliments  característics de la alimentació 
mediterrània amb una dieta equilibrada entre els treba-
lladors/as de la delegació.

· Disminuir la prevalença d’ excés de pes( sobrepès i obe-
sitat), en un 3 % en tres anys.

ACTIVITAT FISICA:

· Sensibilitzar del impacte positiu que per la seva salut, té 
la pràctica regular d’ activitat física

· Facilitar la pràctica esportiva amb convenis  amb cen-
tres esportius.

ACCIONS

· Formació específica i continuada:

· Conveni amb URV. Estudiants de Dietètica i nutrició.

· Estudi Epidemiològic de Síndrome Metabòlic 

· Educació Sanitaria personalitzada en Factors de Risc 
Cardiovasculars com la Hipertensió arterial i la hiperco-
lesterolèmia.

RESULTATS

· S’ha produït un descens de treballadores amb un índex 
de massa corporal alterat (sobrepès) de 79% en l’ any 
2014 al 72 % en l’any 2017 .

· Un 36% dels treballadors/es realitzen l’ activitat física 
recomanada

· Existeix una major sensibilització i conscienciació en 
la nostra plantilla de la importància de realitzar activitat 
física i tenir una alimentació saludable.

Programa de seguretat vial
OBJECTIUS

· Fomentar les bones pràctiques per reduir i a llarg termini 
eliminar els accidents i incidents de trànsit. 

· Reduir els costos econòmics i pèrdues de beneficis a la 
vegada que es millora la productivitat i rentabilitat ja 
que garantim la màxima seguretat del nostre personal. 

· Reforçar la nostra posició en la Responsabilitat Social 
Corporativa ja que  actuem com a empresa con una 
responsabilitat compartida en la Seguridad Vial amb la 
societat.

ACCIONS

· 5 certificats d´aptitud professional per a conductor
( CAP´S) continus ( 35 h)

· 1 cursos operador camió grua-pluma .

· 1 curs  de pala carregadora .

· Realització de 9 proves de conducció prèvia contractació 

· Ampliació de l´aparcament i millora de la senyalització 
en la planta de Calafell per a que es puguin aparcar tots 
els vehicles del servei i també vehicles del personal.

· Disseny i compra de 100 adhesius amb consells sobre 
seguretat vial per ficar en la portada i contraportada de 
la carpeta de documentació dels vehicles
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La gestió de l’absentisme
EL NOSTRE VALOR: LES PERSONES

L’ absentisme laboral afecta a la competitivitat de les 
empreses, als processos de recursos humans i a la moti-
vació de directius i personal.  Des de l’empresa abordem 
l’absentisme com un sistema de gestió pautat i estruc-
turat amb objectius establerts a curt, mitjà i llarg termini.
S’ha iniciat aquest programa l’any 2017, obtenint molt 
bons resultats a finals dany.

Resultats
· Gràcies a les accions en prevenció d’accidents i 

malalties laborals s´ha assolit complir  amb els 
requisits marcats en el RD 404/2010 en quan a 
reducció de sinistralitat laboral entre d´altres, lo 
que  ha suposat recuperar un 10% del total de 
les cotitzacions per contingències professionals 
abonades per Ecobp  .

· Mitjançant les accions realitzades en el programa 
de Gestió del absentisme, s’ha reduit l’índex d’ab-
sentisme per contingencia comú en més del 40%.

· Augment del percentatge de  persones en risc 
d’exclusió social en la empresa.

· Assoliment de l’objectiu : a la feina, alcohol i drogues 0,0.

· Formació proactiva, innovadora i continuada.

· Promocionar la salut dels treballadors/es introduint
els hàbits saludables com l’ activitat física, l’ ali-
mentació saludable, la deshabituació tabàquica, la 
protecció solar, vacunació antigripal entre d’ altres.

· Col·laboració permanent amb l’ Administració 
Pública como el Departament de Salut , Departa-
ment de Interior , Guardia Urbana, INSSBT, Mos-
sos d’Esquadra, URV…

· Col·laboració amb entitats privades i altres orga-
nitzacions no governamentals  com per exemple;  
CEPTA, Foment del Treball de Catalunya, UGT, 
Proyecto Hombre, INSERTA, Cruz Roja, Caritas…

· Col·laboració Permanent amb els nostres clients 
a nivell de comunitat i sostenibilitat del medi am-
bient desenvolupant la nostre Responsabilitat So-
cial Corporativa 

· Som referents en programes saludables, sent ac-
tualment models de bones pràctiques tant a nivell 
local, autonòmic, estatal i europeu.

· Certificació com empresa segura i saludable per 
AENOR i el INSSBT.
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Un model que s’ajusta
i es regularitza

en base a la realitat

I per cadascuna d’aquestes 
regularitzacions es detallen:

REGULARITZACIÓ DEL SERVEI
MANCOMUNAT DE RECOLLIDA DE FORM I RESTAA

A. El servei mancomunat de recollida de FORM i resta
(es calcula en base al percentatge d’ús dels serveis)

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

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

D. El servei de recollida selectiva.

E. Deixalleria Comarcal (en base als habitants).

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

Municipi % ús del servei
mancomunat

A. Cost Servei 
(Repartit segons 

% ús)

Tn 
Fracció 
Resta

Tn 
FORM

% 
Residus 
Recollits

B. Cost
Tractament Residus 
(Segons tones de cada 

municipi)

C. Regularització 
interessos (Segons 
deute a 31/12/2016)

D. Cànon 
Ajuntament 

2017 (A+B+C)

E. Cost cànon 
a compte 2017

Regularització 2017
(Total Pendent de 

Facturar) (D-E)

ALBINYANA 20,54% 110.171 928 134 18,71% 99.996 -198 209.969,19 192.051,50 17.917,69

BANYERES
DEL PENEDÈS 15,72% 84.306 909 106 17,87% 95.513 -152 179.668,24 159.397,00 20.271,24

BELLVEI 11,34% 60.799 883 95 17,20% 91.930 -109 152.619,10 146.272,31 6.346,79

BONASTRE 4,58% 24.562 242 33 4,84% 25.874 -24 50.411,94 51.086,88 -674,94

MASLLORENÇ 2,65% 14.206 139 51 3,33% 17.816 -16 32.006,04 24.019,47 7.986,57

EL MONTMELL 29,81% 159.890 838 84 16,24% 86.79 564 247.243,81 227.869,83 19.373,98

SANTA OLIVA 15,36% 82.397 1.182 58 21,82% 116.630 -65 198.963,12 211.757,11 -12.793,99

SUMAS 100,00% 536.333 5.120 561 100,00% 534.549 0 1.070.881,44 1.012.454,10 58.427,34

TOTAL Serveis mancomunats FORM i Resta ______________________________ 1.078.977 €
Cost total tractament de residus 2017 ______________________________________________ 534.549 €
Cost servei total 2017 _____________________________________________________________ 538.296 €

· Servei ajuntaments 2017
[Cànon Ajuntament 2017 + facturat serveis recollida voluminosos ________________ 532.164 €

· Serveis a empreses 2017__________________________________________________________6.132 €
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REGULARITZACIÓ DEL SERVEI
DE RECOLLIDA DE FORM I RESTA A CALAFELL

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

B

C

A continuació es mostra la taula de regularització de l’exercici 2017 per als serveis prestats a Calafell.

A continuació es mostra la taula de regularització de l’exercici 2017 per als serveis prestats a El Vendrell.

REGULARITZACIÓ DEL SERVEI
DE RECOLLIDA SELECTIVAD

En aquest apartat es mostra la taula de regularització de l’exercici 2017 per als serveis de recollida selectiva.

TOTAL Calafell FORM i Resta 2017 _______________________________________ 3.102.476 €
Cost total tractament de residus 2017 _____________________________________________1.158.670 €
Cost servei total 2017 ____________________________________________________________1.941.711 €

TOTAL El Vendrell FORM i Resta 2017 ____________________________________ 4.217.352 €
Cost total tractament de residus 2017 _____________________________________________1.594.972 €
Cost servei total 2017 ____________________________________________________________2.622.381 €

TOTAL Recollida selectiva 2017 ____________________________________________ 978.699 €
Vendes de subproductes I serveis a empreses 2017 _________________________________ 434.475 €
Cànon total ajuntaments: Cànon Ajuntaments RS
+ Cànon facturació serveis de poda 2017 ___________________________________________ 530.321 €

Municipi % ús del servei mancomunat A. Cost Servei
(Repartit segons % ús) Tn Fracció Resta Tn FORM % Residus Recollits

CALAFELL

0,00% 1.941.711 14.607 1.234 100,00%

B. Cost Tractament Residus 
(Segons tones de cada municipi)

C. Regularització interessos 
(Segons deute a 31/12/2016)

D. Cànon Ajuntament 2017 
(A+B+C)

E. Cost cànon a compte 
2017

Regularització 2017
(Total Pendent de Facturar) (D-E)

1.158.670 0 3.100.381 2.823.490 276.892

Municipi % ús del servei mancomunat A. Cost Servei
(Repartit segons % ús) Tn Fracció Resta Tn FORM % Residus Recollits

EL VENDRELL

0,00% 2.622.381 15.842 537 100,00%

B. Cost Tractament Residus 
(Segons tones de cada municipi)

C. Regularització interessos 
(Segons deute a 31/12/2016)

D. Cànon Ajuntament 2017 
(A+B+C)

E. Cost cànon a compte 
2017

Regularització 2017
(Total Pendent de Facturar) (D-E)

1.594.972 0 4.217.352 3.832.452 384.900
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REGULARITZACIÓ DEL SERVEI DE DEIXALLERIA COMARCALE
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.

Municipi
% ús

del servei
mancomunat

A. Cost Servei 
(Repartit segons 

% ús)

Residus 
Recollits 

(Tn)

% Residus Re-
collits Respecte 

el Total

B. Ingressos Venta
Subproductes (Repartits 
segons pesatge embarcat)

C. Regularització 
interessos

D. Cànon Ajun-
tament 2017 

(A-B+C)

E. Cost Cànon
a compte 2017

Regularització 
2017 (Total Pendent 

de Facturar) (D-E)

ALBINYANA 2,89% 26.157 130,55 3,0% 13.241 -63,96 12.870,11 11.653,73 1.198,32

BANYERES
DEL PENEDÈS 3,35% 30.251 161,77 3,8% 16.408 -73,97 13.819,20 5.374,99 8.394,00

BELLVEI 2,92% 26.384 100,48 2,3% 10.191 -56,90 16.069,66 5.819,62 10.316,58

BONASTRE 0,83% 7.506 44,49 1,0% 4.513 2,84 3.020,51 1.380,42 1.615,81

CALAFELL 35,51% 321.106 1.540,22 36,0% 156.221 781,59 165.718,42 153.025,43 12.640,68

LLORENÇ 3,11% 28.147 164,08 3,8% 16.642 -45,42 11.543,26 6.522,41 4.937,31

MASLLORENÇ 0,54% 4.890 35,83 0,8% 3.634 -64,24 1.226,33 1.492,41 -300,49

EL MONTMELL 3,53% 31.957 82,45 1,9% 8.363 368,41 23.775,61 12.809,90 11.152,92

SANTA OLIVA 5,41% 48.902 154,89 3,6% 15.710 -50,87 32.933,04 19.146,68 13.994,83

EL VENDRELL 41,91% 379.049 1.868,83 43,6% 189.552 -797,48 188.899,51 188.483,63 216,46

SUMAS 100,00% 904.350 4.284 100% 434.475 0,00 469.875,65 405.709,22 64.166,43

Municipi Població
% Població 

respecte
del total

A. Cost Servei 
Deixalleria (Repar-
tit segons població)

B. Ingressos Venta 
Subproductes (Repartit 

segons població)

C. Regularització 
interessos (Segons 
deute a 31/12/2016)

D. Cànon
Ajuntament 

2016 (A-B+C)

E. Cost Cànon
a compte 2016

Regularització 2016 
(Total Pendent

de Facturar) (D-E)

ALBINYANA 2.340 2,8% 11.688 266 -5,92 11.416,58 11.461,51 -44,93

ARBOÇ 5.489 6,6% 27.418 624 5,74 26.799,81 27.235,90 -436,09

BANYERES
DEL PENEDÈS 3.121 3,8% 15.589 355 -7,90 15.226,99 15.329,76 -102,77

BELLVEI 2.193 2,6% 10.954 249 -5,55 10.699,39 10.794,56 -95,17

BONASTRE 661 0,8% 3.302 75 0,61 3.227,22 3.166,74 60,48

CALAFELL 24.898 30,1% 124.366 2.829 65,47 121.602,85 119.832,02 1.770,83

LLORENÇ 2.302 2,8% 11.499 262 2,45 11.239,45 11.476,33 -236,88

MASLLORENÇ 496 0,6% 2.478 56 0,53 2.421,71 2.475,09 -53,38

EL MONTMELL 1.405 1,7% 7.018 160 41,37 6.899,72 6.783,04 116,68

SANTA OLIVA 3.315 4,0% 16.558 377 3,30 16.185,18 16.219,02 -33,84

EL VENDRELL 36.568 44,2% 182.658 4.154 -100,11 178.403,34 180.607,64 -2.204,30

SUMAS 82.788 100% 413.527 9.405 0,00 404.122,23 405.381,61 -1.259,38
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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 Reco-
llida Selectiva, Tractament i Eliminació de RSU (pa-
per, cartró, envasos lleugers i similars), i gestió de la 
xarxa de deixalleries”, el “Reglament Comarcal del 
Servei de Recollida Selectiva de Residus Sòlids Ur-
bans, 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 mediam-
bientals del Baix Penedès Eco BP,SL”. Accedeix als estatuts d’EcoBP

(web del Concell comarcal)

Ítem Redacció inicial 2000 Modificació 2010

Art. 2 Objecte

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

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

Art. 3 Durada 10 anys 20 anys

Art. 6 Capital Social
300.000,00 €
20% Consell Comarcal
80% Soci Privat

540.000,00 €
33,33% Ens locals
66,66% Soci Privat

Art. 13 Òrgans Socials
· Junta General
· Consell d’Administració
· Consell de Vigilància
· Gerència

· Desapareix el Consell de Vigilància

Art. 19 Acord en Junta
(veto capital públic)

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 ca-
pital públic

· Desapareix el veto a l’elecció del president

· S’afegeix per la delegació de facultats 
del Consell d’Administració en la Co-
missió Executiva

Art. 23 Composició
Consell d’Administració

4 consellers, 2 en nom del Consell Co-
marcal, 2 en nombre del capital privat

12 Consellers, 6 en representació del ca-
pital públic i 6 en representació del capital 
privat

Art. 31 Del consell de Vigilàn-
cia a la Delegació del Servei

Consell de vigilància com a òrgan de par-
ticipació i control institucional i social

Constituït per consellers comarcals, al-
caldes i representants d’usuaris (ass. veï-
nals, ecologistes, empresarials, etc.)

Delegat és l’assesor tècnic del capital pú-
blic en l’àmbit de la planificació, la direc-
ció, la coordinació i l’avaluació (art. 293 
ROAS - Decret 179/1995-)
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Organització funcional

Encarregat 
de serveis

i manteniment: 
Pau Martínez

Consell Administració • President: Xavier Martín
• Jordi Guasch
• Martí Carnicer
• Josep Marrasé
• Ramón Ferré
• Rafael Solé
• Ferran Trilles
• Jesús Padullés
• Manuel F. Cremades

Assistència 
tècnica FCC

Qualitat i 
Medi Ambient:
Susana Pelegrín
Assesoria Jurídica:
Jaume Argemí

RRHH:
Esther Temprano

Administració:
Manel Cremades

Maquinària:
Robert García

Gerència
Miquel Àngel Quero

Auxiliar
de producció: 

Teresa Martínez

Encarregat
serveis torn de nit: 
Esteban Costa

Ajudant
d’encarregat de nit: 

Xavi López

Ajudant
d’encarregat de dia: 
Lluis Blázquez

33 conductors
Mecànic oficial

4 ajudants taller

Peó de manteniment planta

13 maquinistes

31 peons

Encarregat 
sistemes de control:

Benjamín Bernal

Auxiliar
administrativa:
Mireya Trujillo

Educadora
Ambiental

Judit Ferran

Cap de Serveis
Nicolás Perelló Fuster

Comptabilitat
Francisco Antonio Fernández

COMISSIÓ TÈCNICA
Gerència CCBP
Marta Mercader

Delegat Servei CCBP
Isidoro Galiano

Secretaria CCBP
Salvador Ester
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Gestió residus indicadors 2017
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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)

Municipi Habitants Selectiva Deixalleria FORM + Resta

ALBINYANA 2.340 2.340 2.340 2.340

ARBOÇ 5.489 5.489

BANYERES DEL PENEDÈS 3.121 3.121 3.121 3.121

BELLVEI 2.193 2.193 2.193 2.193

BONASTRE 661 661 661 661

CALAFELL 24.898 24.898 24.898

LLORENÇ DEL PENEDÈS 2.302 2.302 2.302

MASLLORENÇ 496 496 496 496

MONTMELL 1.405 1.405 1.405 1.405

SANTA OLIVA 3.315 3.315 3.315 3.315

VENDRELL 36.568 36.568 36.568 36.568

TOTAL 82.788 77.299 82.788 74.997

Municipi Habitants Tones Cost EcoBP Cànon Ajuntaments

SELECTIVA 77.299 5.840 919.996 € 530.321 €

Paper i cartró 1.582

Envasos 1.120

Vidre 1.581

Poda 1.557

DEIXALLERIA 82.788 4.145 388.716 € 404.123 €

FORM+Resta 74.997 38.466 7.894.877 € 8.390.579 €

FORM 2.332

Resta 35.570

Mobles 564

TOTAL 48.451 9.203.589 € 9.325.023 €

Fracció Kg/(hab x dia) € / t € / hab
% de Recuperació

en Contenidors 2017
(Selectiva + FORM)

% de Recuperació EcoBP 2017
(Selectiva + FORM + Poda + 

Mobles + Deixalleria)

% de Recuperació EcoBP 2016
(Selectiva + FORM + Poda + 

Mobles + Deixalleria + Triatge)

Selectiva 0,21 157,53 6,86

15,77% 26,59% 61,09%
Deixalleria 0,14 93,78 4,88

Form+Resta 1,41 205,25 111,88

Global 1,75 189,96 123,62
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població servida 2016
Gestió residus indicadors 2016

Municipi Habitants Selectiva Deixalleria FORM + Resta

ALBINYANA 2.303 2.303 2.303 2.303

ARBOÇ 5.520 5.520

BANYERES DEL PENEDÈS 3.091 3.091 3.091 3.091

BELLVEI 2.190 2.190 2.190 2.190

BONASTRE 639 639 639 639

CALAFELL 24.289 24.289 24.289 24.289

LLORENÇ DEL PENEDÈS 2.323 2.323 2.323

MASLLORENÇ 502 502 502 502

MONTMELL 1.397 1.397 1.397 1.397

SANTA OLIVA 3.260 3.260 3.260 3.260

VENDRELL 36.482 36.482 36.482 36.482

TOTAL 81.996 76.476 81.996 74.153
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Municipi Habitants Tones Cost EcoBP Cànon Ajuntaments

SELECTIVA 76.476 5.017 886.444 € 461.937 €

Paper i cartró 1.319

Envasos 955

Vidre 1.399

Poda 1.344

DEIXALLERIA 81.996 4.532 385.641 € 404.346 €

FORM+Resta 74.153 38.804 7.004.482 € 7.447.572 €

FORM 1.367

Resta 36.842

Mobles 594

TOTAL 48.353 8.276.568 € 8.313.855 €
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Fracció Kg/(hab x dia) € / t € / hab
% de Recuperació

en Contenidors 2017
(Selectiva + FORM)

% de Recuperació EcoBP 2017
(Selectiva + FORM + Poda + 

Mobles + Deixalleria)

% de Recuperació EcoBP 2016
(Selectiva + FORM + Poda + 

Mobles + Deixalleria + Triatge)

Selectiva 0,18 176,69 6,04

12,03% 23,80% 59,62%
Deixalleria 0,15 85,09 4,93

Form+Resta 1,43 180,51 100,44

Global 1,76 171,17 111,41
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Recollida Baix Penedès per municipis 2017

PAPER - CARTRÓ (Kg)

ENVASOS (Kg)

VIDRE (Kg)
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FORM (Kg)

RESTA (Kg)

PODA (Kg)

MOBLES (Kg)

Recollida Baix Penedès per municipis 2016
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Indicador contenidors cada 1.000 habitants
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Indicador vehicles cada 1.000 habitants
Municipi Padró 2017 Resta

vehicles / 1000h
Orgànica

vehicles / 1000h
Paper

vehicles / 1000h
Vidre

vehicles / 1000h
Envasos

vehicles / 1000h

ALBINYANA 2.340 0,176 0,088 0,016 0,016 0,016

BANYERES DEL PENEDÈS 3.121 0,101 0,050 0,014 0,014 0,014

BELLVEI 2.193 0,103 0,052 0,018 0,018 0,018

BONASTRE 661 0,139 0,069 0,017 0,017 0,017

CALAFELL 24.898 0,201 0,080 0,019 0,019 0,019

LLORENÇ DEL PENEDÈS 2.302 0,018 0,018 0,018

MASLLORENÇ 496 0,107 0,053 0,015 0,015 0,015

MONTMELL 1.405 0,424 0,212 0,033 0,033 0,033

SANTA OLIVA 3.315 0,093 0,046 0,022 0,022 0,022

VENDRELL 36.568 0,164 0,055 0,015 0,015 0,015

TOTAL 82.788 1,507 0,706 0,187 0,187 0,187
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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

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

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

- Balança econòmica per a cada ajuntament per a la 
gestió dels seus residus 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 de-
rivats 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 positiu si les des-
peses superen els ingressos, i signe negatiu si els ingres-
sos superen les despeses.

- Despeses totals dels serveis (DS): són totes les despe-
ses 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 quan-
titat de residus recollits, 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 maquinària i instal·lacions, costos finan-
cers, 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 municipis, això comporta que les despeses de-
rivades de la seva prestació hagin de repercutir entre els 
diferents municipis adscrits. Per tal de fer una distribució 
equitativa de la repercussió de les despeses a cada ajun-
tament, s’ha elaborat un model de càlcul en funció de les 
següents variables:

1.1 Model de càlcul del percentatge 
d’ús (U%)
Per tal de calcular el percentatge d’ús relatiu que cada 
municipi té en relació amb l’ús total dels serveis, s’ha 
elaborat un model de càlcul mitjançant les següents va-
riables:

• 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).

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 
resta, i neteja i manteniment dels contenidors

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

• Proporció d’ús dels serveis per a cada ajuntament 
en relació amb la dedicació total (% d’ús): s’esta-
bleix 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 elimi-
nació dels residus recollits. Són totes les despeses tant 
directes com indirectes que no es generen en funció 
de la quantitat de residus recollits, com per exemple: 
els costos de mà d’obra, els costos d’explotació de la 
maquinària (combustible, lubricants, manteniment i re-
paracions, etc.), les despeses d’amortització i finança-
ment de les inversions en maquinària i instal·lacions, 
costos financers, subministraments, etc.

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

• Nombre de contenidors de fracció resta (CR).
• Nombre d’ubicacions que tenen contenidors de resta 

(UBR).
• Freqüència de recollida setmanal dels contenidors de 

fracció resta (FRR).
• Freqüència de neteja dels contenidors de fracció resta

(FNR).
• Nombre de contenidors de FORM (CF).
• Nombre d’ubicacions que tenen contenidors de FORM 

(UBF).
• Freqüència de recollida setmanal dels contenidors de 

FORM (FRF).
• Freqüència de neteja dels contenidors de FORM (FNF).

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

Aquest model es basa en les següents hipòtesis de par-
tida:

• El temps que es dedica a traslladar el camió entre ubi-
cacions és 5 vegades el temps que es triga a buidar 
un contenidor. Aquesta afirmació implica que la reper-
cussió de costos serà menor com menys dispersió de 
contenidors hi hagi. Així doncs, es premia la concen-
tració de contenidors, ja que això afavoreix l’eficièn-
cia 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 afir-
mació 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, real-
ment inferior. La conclusió és que es triga el mateix a 
rentar els contenidors d’una determinada ruta que a bui-
dar-los, tenint en compte que es renten aproximadament 
el 75 % dels contenidors d’aquella ruta.
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Inventari Premis

PREMIS ATLANTE:

La Delegació de Catalunya II de l’Àrea de Medi Ambient 
va ser guardonada, el passat dimecres 19 de novembre 
de 2014, com a guanyadora de la VII edició dels Premis 
Atlante de Prevenció de Riscos Laborals, que atorga la 
patronal Foment del Treball, en la categoria de Mesures 
Preventives aplicades a grans empreses.  Aquest premi 
reconeix la gran tasca preventiva que ha desenvolupat 
aquesta Delegació des de l’any 2008, amb la implantació 
d’un programa preventiu contra el consum d’alcohol i al-
tres drogues i que va culminar l’any 2013 amb l’acredita-
ció per part d’Aenor, a tota la Delegació, amb el certificat 
de conformitat d’Empresa Saludable.

Els premis Atlante es convoquen cada dos anys i el seu 
objectiu és contribuir a la creació d’una autèntica cultura 
de la prevenció mitjançant el reconeixement públic de les 
accions preventives i bones pràctiques dutes a terme per 
les empreses domiciliades o amb seu social a Catalunya.

• Premi de la Generalitat de Catalunya de “Construint 
Empreses Saludables”, per la Gestió Integral del Pro-
grama Preventiu d’alcohol i altres drogues en l’àmbit 
laboral.

• Desembre 14: Guanyadors del 1r concurs de cartells de 
PRL organitzat per la CEPTA.

El 16 d’abril de 2015, la Delegació Catalunya II va obte-
nir la certificació per part de INSHT, en reconeixement al 
treball realitzat fins a data d’avui, com a model de Bones 
Pràctiques de Promoció de la Salut en el Treball.

L’Instituto Nacional de Seguridad  e Higiene en el Trabajo 
(INSHT), com a membre de la ENHWP i com a organisme 
que ostenta la presidència d’aquesta institució, va posar 
en marxa, a mitjans de l’any 2013, el projecte “Red Espa-
ñola de Empresas Saludables” amb interès en reconèixer 
el treball de les empreses en l’àmbit de la millora de la 
salut i el benestar dels seus treballadors, així com pro-
moure la cultura de la salut, alhora que l’intercanvi d’ex-
periències empresarials.

El lloc de treball és un entorn molt apropiat per al desen-
volupament d’actuacions de promoció i prevenció de la 
salut. En aquest àmbit va sorgir, a mitjans dels anys 90, el 
concepte de la “Promoció de la Salut en el Treball” (PST), 
definit per la Xarxa Europea de Promoció de la Salut en 
el Treball (ENHWP), en la seva Declaració de Luxemburg, 
en la qual diverses empreses a nivell europeu, entre elles 
la Delegació Catalunya II de FCC.SA, s’han adherit a 
l’esmentada Declaració, tot incorporant els seus princi-
pis a les estratègies empresarials i als serveis oferts als 
seus clients i associats.

El passat  16 d’abril, va tenir lloc, així mateix, una jornada 
a la seu de l’INSHT, com a punt de trobada entre les ad-
ministracions públiques, les organitzacions empresarials 
i els tècnics en seguretat i salut en el treball, i en la qual 
es van presentar els resultats del projecte en el 2014. El 
grup de treball va estar constituït per representants del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; del 
Consejo Superior de Deportes i de les Comunitats Autò-
nomes, amb el propòsit d’avaluar les activitats d’aques-
tes empreses i organitzacions i reconèixer el seu treball 
amb uns guardons a les bones pràctiques en promoció 
de la salut, que s’entreguen anualment.

Els premis Atlante es convoquen cada dos anys i el seu 
objectiu és contribuir a la creació d’una autèntica cultura 
de la prevenció mitjançant el reconeixement públic de les 
accions preventives i bones pràctiques dutes a terme per 
les empreses domiciliades o amb seu social a Catalunya.

• Premi de la Generalitat de Catalunya de “Construint 
Empreses Saludables”, per la Gestió Integral del Pro-
grama Preventiu d’alcohol i altres drogues en l’àmbit 
laboral.

• Desembre 14: Guanyadors del 1r concurs de cartells de 
PRL organitzat per la CEPTA.




















