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L’any 2021, ha estat un any on de forma progressiva s’ha anat 
recuperant la normalitat desprès d’haver aconseguit superar la 
situació excepcional viscuda l’any 2020. En matèria de residus, 
aquesta tornada a la normalitat, també s’ha vist reflectida en un 
augment de la producció a causa de la recuperació de l’activitat 
econòmica, especialment als comerços i l’hostaleria; un sector 
molt important a la comarca.

Centrant-nos en els resultats d’EcoBP, i tenint en consideració 
que durant l’any 2021 hi ha hagut canvis importants (com la sor-
tida de Calafell i Santa Oliva, o la incorporació de la Bisbal del 
Penedès), es preveu que el percentatge de recuperació de les 
fraccions reciclables es situï en un 38,8 %. Una dada que con-
tinua marcant una tendència a l’alça, fruit de l’esforç realitzat 
de forma conjunta amb els diferents municipis de la comarca. 
En aquest sentit, cal destacar la planificació de les campanyes 
de sensibilització, la consolidació d’iniciatives com el Reciclatge 
Intel·ligent o la recollida Porta a Porta de tres zones del Vendrell. 
Aquest treball ens ha permès establir noves estratègies per tal 
d’assolir els resultats que es presentaran, i alhora projectar de 
forma lògica, raonada i sostenible el futur dels serveis prestats.

Per altra banda, i a l’espera de la publicació de les dades oficials de 
l’Agència de Residus de Catalunya, es preveu que la recollida selec-
tiva del total de la comarca assoleixi per l’any 2021 un percentatge 
que s’acostarà al 40%, millorant el 38,24% aconseguit l’any 2020.

La tendència positiva de la comarca és el resultat de la suma d’ini-
ciatives i estratègies individuals. Concretament, el projecte de tan-
cament de contenidors al municipi de Bellvei s’ha consolidat com 
un model d’èxit. Aquest, tot i les circumstàncies d’aquest període, 
ha mantingut els índexs de recollida selectiva de contenidors en 
un 61% als dos nuclis: Bellvei poble i la urbanització de Baronia.

Un altre exemple d’èxit ha estat El Vendrell, que ha consolidat el servei 
de recollida porta a porta a tres dels seus nuclis: Torreblanca, Sant 
Vicenç de Calders i El Nou Vendrell. Durant l’any 2021, el percentatge 
de recollida selectiva d’aquests tres nuclis ha estat del 77%.

També al Vendrell, pel que fa a la recollida comercial dels barris 
marítims, s’ha incorporat un servei de demanda de recollida de 
contenidors mitjançant una App mòbil. Mitjançant aquesta tecno-
logia s’ha millorat l’eficiència del servei, així com el seguiment i la 
resolució d’incidències. El porta a porta comercial és un model de 
recollida que ha permès recuperar més del 90% dels residus que 
generen els grans productors. 

L’interès, la dedicació i el compromís de tot el personal d’EcoBP 
i del Consell Comarcal del Baix Penedès, així com la implicació i 
col·laboració amb tots els representants dels municipis que in-
tegren la societat, ens ha permès millorar novament els resultats 
aconseguits amb anterioritat. Aquests es mostren amb detall a la 
memòria d’activitats que es presenta a continuació.

Nomenclatures i font de les dades

ARC: Agència de Residus de Catalunya.

Les dades d’ARC són del 2020.

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 11 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 ambien-
tal, aquesta publicació ha estat impresa en paper ecològic.

Memòria 2021

Gerent d’EcoBP
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Tot i que l’agència de
residus encara no ha fet

públiques les dades
per l’any 2021

es preveu situar-nos 
al voltant del 40%.

*Font: Dades Agència de Residus de Catalunya 2020

Recuperació del 47% de la fracció resta

La totalitat de la fracció resta recollida en contenidors és
transportada a la planta de triatge, la funció d’aquesta 
planta és la de seleccionar i classificar de forma òptima 
els materials entrants a través d’una línia de triatge i clas-
sificació, en aquesta línia es separen les diferents frac-
cions recuperables per a la seva posterior classificació
i valorització.

Si es tinguessin en compte aquestes dades, estaríem si-
tuats en un 49,44% de reciclatge
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Seguiment del bon funcionament de la 
recollida comercial porta a porta

Durant el 2021 s’ha mantingut el seguiment del servei 
porta a porta comercial implantat a la zona del Vendrell 
platja, Calafell platja, Segur de Calafell i Calafell poble.

Aquest seguiment consta de dues vessants; per una 
banda s’anoten les recollides dels comerços amb els 
pesos corresponents per poder tenir una visió de com 
evoluciona el servei i de l’influencia que té en la recollida 
selectiva dels dos municipis, així com també s’anoten les 
incidències per tenir una idea dels comerços que col·la-
boren positivament en el servei o no.

Per altra banda s’ha fet un seguiment in situ, realitzant 
feina d’informació i conscienciació continua, així com 
solucionant problemes concrets que hagin pogut sorgir. 
També s’han realitzat inspeccions periòdiques per tal de 
controlar que els establiments no deixessin els conteni-
dors a la via pública, fora de les hores de recollida.

Educació ambiental a les escoles

Continuació del programa d’educació ambiental d’Ecobp 
proposat pels anys anteriors, presentant els diferents ta-
llers a les escoles dels municipis que pertanyen a ECOBP.

Aquest programa s’ofereix a les escoles a l’inici de l’any 
escolar i es van concretant els tallers al llarg dels dife-
rents mesos fins a la finalització del curs.

L’objectiu de les activitats és la sensibilització dels nens 
davant la problemàtica que implica la generació actual 
de residus i la necessitat de prevenir, reutilitzar i reciclar 
aquests residus. Els tallers es realitzen de forma lúdica i 
divertida, posant èmfasi en els conceptes de reutilització 
i prevenció i en les accions associades a aquests. 

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 o bé un got reutilit-
zable.

Aquest any degut als protocols adoptats per la prevenció 
de la propagació de la COVID19, no s’han realitzat activi-
tats e les escoles. S’ha aprofitat aquesta aturada per pre-
parar i renovar els tallers que s’ofereixen a les escoles. 

Seguiment del bon funcionament de 
la recollida comercial porta a porta al 
polígon dels Massets.

Durant el 2021, es continua donant suport i servei a les 
empreses ubicades al polígon industrial dels Massets a 
Bellvei. El porta a porta ha comportat una millora en els 
abocaments de residus en el polígon.

Aquest seguiment consisteix en avaluar  com es realitza 
la recollida i també es resolen les incidències i sol·lici-
tuds de les empreses. Es fan visites per aclarir dubtes i 
preguntar pel servei i es reposen contenidors en cas que 
sigui necessari.

Campanya per la bona gestió dels resi-
dus als mercats de Calafell.

Fins el març de 2021 s’ha mantingut aquesta campanya, 
iniciada el juliol del 2019, conjuntament amb l’empresa 
Urbaser.

Es tracta d’una campanya informativa i d’educació am-
biental, dirigida als paradistes dels mercats de Calafell i 
Segur de Calafell, per tal d’evitar la mala imatge de re-
sidus pel terra un cop desmuntades les parades i acon-
seguir que aquests residus acabin seguint la via de reci-
clatge pertinent.

Per tal d’aconseguir això es realitza una feina de cons-
cienciació contínua dels paradistes conjuntament amb 
un seguiment de cada parada, repartint bosses per a 
la recol·lecció de les fraccions d’envasos lleugers i pa-
per-cartró, que posteriorment s’anota si s’han recollit les 
bosses plenes o no.

Campanya per l’entrega de conteni-
dors de més capacitat i canvi d’horari 
d’estiu de la recollida Porta a Porta als 
nuclis de Nou Vendrell, Torreblanca i 
Sant Vicenç de Calders. (El Vendrell).

Per donar resposta a la demanda de més capacitat dels 
cubells entregats per realitzar el porta a porta, l’ajunta-
ment va sol·licitar la distribució de contenidors de 120l. a 
tots els veïns que ho necessitessin.

Ecobp va coordinar-se amb el president de l’Associació 
de veïns del Nou Vendrell, per tal de poder fer el reparti-
ment de cubells.

Els veïns ho sol·licitaven a l’ajuntament i Ecobp elaborava 
una llista per tal de fer les entregues i controlar-ne l’estoc.

Accions d’educació ambiental realitzades
durant el 2021

Des del mes de juliol del 2021 fins al 5 de novembre del 
mateix any, es van repartir els cubells del Nou Vendrell 
a la seu de l’associació de veïns del Nou Vendrell. A To-
rreblanca i a Sant Vicenç es van repartir a domicili amb 
personal d’Ecobp.

A partir de del 6 de novembre a la zona del Nou Vendrell 
també es van entregar  a domicili, ja que la demanda ja 
no era tan alta i al local de l’associació s’hi van reprendre 
les activitats.

Es van entregar els següents contenidors

Modificació de calendari de recollides 
en temporada alta

De la mateixa manera es va decidir canviar el calendari 
de recollida durant els mesos de juliol agost i setembre, 
per donar servei al cap de setmana. Es va deixar de fer la 
recollida del divendres i es va passar al dissabte afegit la 
recollida de la matèria orgànica.

La campanya va consistir en cartells, correus electrònics 
i missatges per whatsApp, així com la distribució d’una 
carta a tots els domicilis.

El 15 de setembre es va tornar a enviar a tots els domici-
lis una carta recordant que a partir d’aquell dia la recolli-
da tornava a ser l’habitual.

Agent d’acompanyament del Porta a 
Porta dels nuclis de Nou Vendrell, To-
rreblanca i Sant Vicenç de Calders. (El 
Vendrell).

Per poder fer un seguiment i que els resultats siguin sa-
tisfactoris s’acorda crear la figura de l’agent d’acompan-
yament per el porta a porta del Vendrell. Es tracta d’un 
agent cívic que serà l’enllaç entre la ciutadania i l’ajun-
tament, per informar sobre com funciona el nou servei  
i fer-ne un seguiment. Aquesta tasca l’assumeixen les 
educadores ambientals d’EcoBp.

Amb el suport  de l’aplicació SGI, es van resolent totes 
les incidències relacionades amb el servei, així com donar 
informació als usuaris, aclarir dubtes i resoldre peticions.

Actualització de la pàgina web i les 
xarxes socials.

La pàgina web i les xarxes socials ens permeten donar a 
conèixer els serveis que oferim i l’actualitat de les actua-
cions realitzades des d’Ecobp.

Nucli Envasos paper/cartró

El nou Vendrell 146 142

Torreblanca 18 17

Sant Vicenç de 
Calders

6 5

Total 169 163

Durant l’any 2021 s’han actualitzat les dades i el con-
tingut de la pàgina web. En relació a les xarxes socials, 
s’han anat introduint notícies relacionades amb Ecobp i 
activitats que fem en educació ambiental, tant a Face-
book com a Twitter.

Actualització de l’aplicació mòbil del 
reciclatge intel·ligent a Bellvei.

Per donar un impuls i fer un reforç en la separació dels 
residus al municipi de Bellvei, es va fer una actualització 
de l’App que es va crear al 2019.

Aquesta actualització consisteix en una millora en la in-
formació sobre residus i en la de personalització de l’apli-
cació. S’han programat una sèrie de missatges per tal de 
motivar i incentivar a l’usuari que utilitzi el contenidors de 
la matèria orgànica.

Conjuntament amb les xarxes socials de l’ajuntament es 
va fer difusió de la renovació de l’app. També es van ins-
tal·lar uns adhesius al contenidor amb un codi QR per 
tal que els usuaris poguessin baixar i instal·lar l’aplicació 
fàcilment.

Campanya de foment per la separació 
de la matèria orgànica a la Bisbal del 
Penedès a l’agost de 2021.

Per donar impuls a la recollida de la matèria orgànica im-
plementada a les diferents urbanitzacions del municipi 
de la Bisbal del Penedès, es va realitzar una campanya 
informativa sobre la separació d’aquesta fracció per tal 
de millorar els resultats de selectiva al municipi.

Es va dissenyar materials informatius de suport i mi-
tjançant unes bicicletes amb reclam, els educadors es 
desplaçaven als diferents nuclis per fer difusió i donar 
informació. També es van instal·lar punts informatius als 
diferents nuclis de la població.
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FOMENT DEL RECICLATGE
ALS MERCATS DE CALAFELL

FOMENT DE
LA SEPARACIÓ D’ÓRGANICA
A LA BISBAL DEL PENEDÈS

COMUNICACIÓ DE LA NOVA 
RECOLLIDA PAP COMERCIAL ALS 
BARRIS MARÍTIMS DEL VENDRELL

ACCIONS INFORMATIVES DE L’AGENT 
D’ACOMPANYAMENT I ENTREGA DE 

CONTENIDORS DE GRAN CAPACITAT 
PEL PORTA A PORTA DEL NOU 

VENDRELL, TORREBLANCA I SANT 
VICENÇ DE CALDERS.

COMUNICACIÓ SOBRE LA NOVA 
APLICACIÓ MÒBIL DEL RECICLAT-

GE INTEL·LIGENT A BELLVEI

CAMPANYA DE FOMENT
DE RECICLATGE

A GRANS PRODUCTORS

IMPLANTACIÓ RECICLATGE
INTEL·LIGENT A BELLVEI

IMPLANTACIÓ DEL PORTA
A PORTA DEL VENDRELL.

CAMPANYA GESTIO DE RESIDUS ALS 
MERCATS DE CALAFELL

PROGRAMA
D’EDUCACIÓ AMBIENTAL

Campanyes de sensibilització

202120202019

2014
Programa escolar;
Festa de les idees

2015
Programa escolar;
Agents resonants

2016
Campanya de seguiment de la 
separació selectiva de residus;
Implantació caixa recicladora

2017
Recollida porta a porta
comercial del Vendrell;

Programa educació ambiental;
Recollida porta a porta 

comercial a calafell

2018
Estands informatius, Pro-

grama educació ambiental; 
Seguiment + Ampliació PAP 

Comercial

PROGRAMA
EDUCACIÓ AMBIENTAL

Campanya informativa sobre la recollida de la poda a la Bisbal del Penedès,
novembre de 2021.

Per fer difusió i donat informació 
sobre el canvi en el sistema de 
la recollida de la poda al munici-
pi de la Bisbal, es van dissenyar 
uns tríptics informatius que van 
ser enviats a tots els domicilis.

El servei que s’ofereix a la ciuta-
dania és el da la recollida porta a 
porta de la poda mitjançant sa-
ques que els mateixos ciutadans 
que així ho requereixin poden 
anar a buscar a l’ajuntament.

Es va dissenyar un tríptic amb 
l’explicació del servei i altres 
serveis que ofereix l’ajuntament, 
com a la recollida de volumino-
sos i el servei de deixalleria.

Campanya de comunicació de la nova 
recollida PaP Comercial als Barris Ma-
rítims del Vendrell.

Amb la implantació i el funcionament del nou model de 
recollida Porta a Porta Comercial, es va realitzar una cam-
panya informativa als comerços i establiments de la zona 
del barri marítim. 

Aquesta campanya estava destinada a informar sobre els 
canvis en el calendari i horaris de recollida, així com la uti-
lització d’una aplicació mòbil per tal que els comerços i 
establiments fessin la demanda de recollida, en cas que la 
necessitessin. Amb aquesta aplicació es vol millorar l’efi-
ciència i el seguiment de les recollides.

Durant 7 setmanes es van dur a terme les següents accions:

· Trucades per la programació de les visites informatives 
als establiments · Visites informatives i de seguiment als 
establiments dels barris marítims · Mailing informatiu so-
bre l’entrada en funcionament de l’aplicació mòbil

Entre els de juny i juliol del 2021, es van realitzar visites 
porta a porta a tots els establiments amb l’objectiu do-
nar informació i entregar el material necessari als establi-
ments comercials dels barris marítims, abans de l’inici de 
la implantació del nou model de recollida previst pel 21 de 
juny del 2021. Es van visitar 144 establiments.

SERVEIS DE RECOLLIDA
DE RESIDUS DE
LA BISBAL DEL PENEDÈS

RECICLAR
BÉ
COSTA
POC!

Ajuntament La Bisbal del 
Penedès

Major, 21 
43717

La Bisbal del Penedès
Baix Penedès – Tarragona 

977 68 84 38

www.bisbalpenedes.com

RECOGIDA DE LOS RESTOS DE LA PODA

¿Qué pasos debo seguir?

1. Llamar al teléfono 601 98 68 92 o enviar un correo 
electrónico residus@bisbalpenedes.com para solicitar la 
recogida de poda. El ayuntamiento facilitará una saca.

2. Quitar el saco delante de casa la noche antes del día de 
la recogida.

Calendario: primer y tercer viernes de cada mes
Limitaciones: 1 saca por día de recogida.

Para cualquier duda o incidencia podéis contactar a través 
del teléfono 601 98 68 92.

RECOGIDA DE RESIDUOS VOLUMINOSOS

¿Qué pasos debo seguir?

1. Llamar al teléfono 601 98 68 92 o enviar un correo 
electrónico residus@bisbalpenedes.com para solicitar la 
recogida de voluminosos.

2. Quitar los muebles u otros objetos delante de casa la 
noche antes del día de la recogida.

Calendario y horarios de recogida: el primer lunes no festivo 
de cada mes.
Limitaciones: 1 objeto grande (colchón, armario, sofá) o 3o 4 
pequeños (sillas, luces, mesitas)

Para cualquier duda o incidencia puede contactar a través 
del teléfono 601 98 68 92.

EL PUNTO VERDE – PUNTO LIMPIO

Si tienes residuos que no se pueden tirar a los contenedores, 
puedes llevarlos al punto limpio.

¿Sabes qué residuos se pueden llevar?

• Pilas, fluorescentes y bombillas de bajo consumo
• Residuos informáticos y tóneres
• Pinturas, barnices, disolventes y envases fitosanitarios
• Electrodomésticos y aparatos electrónicos
• Aceites vegetales y minerales
• Muebles y objetos voluminosos
• Restos de poda

Horarios: de 9h a 14h y de 16h a 20h
Ubicación: Camino Gosch, la Bisbal del Penedès

RECOLLIDA PORTA A PORTA COMERCIAL 
DELS BARRIS MARÍTIMS DEL VENDRELL

Matèria 
Orgànica

Envasos

Diposita els 
residus en 
una bossa 
compostable 
tancada.

Buida els envasos de 
líquids i matèria orgànica. 
Diposita els residus ben 
comprimits en una bossa 
de plàstic ben lligada.

Paper i
cartró

Plega, apila i lliga les 
caixes de cartró i 
deixa-les davant del 
teu establiment.

Vidre

Abans de llençar-los, 
buida'ls de líquids i 
matèria orgànica i 
treu els taps. 

Resta

Diposita els 
residus en una 
bossa de plàstic 
ben lligada.

977 16 64 53
elvendrell.serveisambientals@gmail.com

En cas de dubte o incidència, truca'ns 
o envia'ns un correu electrònic a:

Àrea de Medi Ambient
Ajuntament del Vendrell 

TEMPORADA
BAIXA

Des de l’1 d’octubre
fins a Setmana Santa

horari dimecres dijous divendres dissabte diumengedimartsdilluns

14:00 -
16:50 h
17:20 -
20:10 h

De després de
Setmana Santa 
fins al 20 de juny
Mes de setembre

TEMPORADA
MITJANA

Setmana Santa
Del 21 de juny
al 31 d'agost

TEMPORADA
ALTA

Envasos Paper i cartró Vidre Matèria orgànica Resta Sense recollida

Concerta la teva 
recollida mitjançant 
l'APP del servei.

Treu els contenidors només durant 
l'horari de la recollida i entra'ls un 
cop s'hagin buidat. 

horari dimecres dijous divendres dissabte diumengedimartsdilluns

14:00 -
16:50 h
17:20 -
20:10 h

Servei de reforç de
FORM segons llistat

22:00 - 
00:00 h

horari dimecres dijous divendres dissabte diumengedimartsdilluns

14:00 -
16:50 h
14:00 -
18:30 h
17:20 - 
20:10 h
22:00 - 
04:15 h
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Cap al reciclatge més Eficient, Ràpid i Segur
En els últims anys, s’ha posat de manifest la pro-
blemàtica que suposa no separar adequadament 
els residus i l’administració, tant les locals com 
les europees, han fixat uns índex de recollida se-
lectiva ambiciosos i que la majoria de municipis 
no compleixen. Aquest fet juntament amb l’en-
cariment de les taxes d’eliminació, han propiciat 
que molts municipis promoguessin canvis en els 
sistemes de recollida de residus. Els municipis 
del Baix Penedès no en són una excepció.

Gràcies als nous equips adquirits l’any 2013 (4 
camions, 2.187 contenidors), els municipis ads-
crits a EcoBP van millorar els índex de reciclatge 
els últims anys, però cal més implicació de la ciu-
tadania per arribar als objectius.

L’any 2019 la implantació del reciclatge intel·li-
gent a Bellvei, ha provocat una millora de les da-
des obtingudes al 2021. La implantació del Porta 
a porta de tres zones del municipi de el Vendrell 
també ha ajudat a que les dades obtingudes en 
recollida selectiva facin un salt qualitatiu.

A continuació es mostren diversos indicadors 
d’eficiència la seva evolució al llarg dels darrers 
anys. Aquests indicadors ens permeten avaluar 
la gestió i evolució dels serveis, detectar pos-
sibles 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: 45,91% 
Mitjana Baix Penedès: 38,24% 
Posició: 40 de 42

La comparativa entre comarques del 2020 (l’ARC 
encara no disposa de dades del 2021) ens per-
met veure que el marge de millora quant a pro-
porció de recollida selectiva és molt gran d’acord 
amb les previsions d’EcoBP. En el propers anys 
ens volem situar per sobre de la mitjana catala-
na gràcies als resultats del sistema de reciclatge 
intel·ligent. 

Tot i no disposar de les dades de l’ARC de l’any 
2021 on ens permet veure la nostra situació din-
tre de la mitjana catalana, si que disposem de la 
dada dels municipis que formen part d’EcoBP on 
podem apreciar un lleuger descens de la recolli-
da selectiva (paper i vidre) i un augment en el cas 
de la fracció orgànica i la fracció resta respecte 
a l’any 2020 i la previsió és arribar a un 38,81% 
de reciclatge, el que representa un augment d’un 
0,57% respecte a l’any 2020.

Recollida selectiva bruta i fracció resta del
Baix Penedès, 2020

Posició de reciclatge per comarques 40 de 42

De reciclatge 38,24%

Respecte al 2019 -0,26%

(Font: Dades Agència de Residus de Catalunya)
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-0,26%
Respecte el 2019
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L’any 2020 (dades més recents), els municipis del 
Baix Penedès han reciclat un 38,24% la qual cosa 
representa una evolució en l’índex de reciclatge 
d’un 0,26% menys que l’any anterior. 

La comparativa entre comarques del 2020 (l’ARC 
encara no disposa de dades del 2021) 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 dels diferents sistemes de recollida que 
s’han començat a implantar a partir del 2019, el re-
ciclatge intel·ligent i el porta a porta a domicili.

Reciclem més, però no suficient

Residus comarcals recollits selectivament (només en contenidors): 21,29%
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Any 2020 (Font: Dades pròpies)

Any 2021 (Font: Dades pròpies)

L’evolució de la
separació en origen

Totes les dades són en tones
* Dades estimades

Proporció en pès de les
diferents fraccions recollides l’any 2021

Proporció en pès de les
diferents fraccions recollides l’any 2020

Municipi Matèria orgànica Paper i cartró Vidre Envasos lleugers Fracció Resta

ALBINYANA 165,77 59,79 50,21 53,33 1.011,32

BANYERES DEL PENEDÈS 143,62 84,57 67,49 70,22 991,48

BELLVEI 228,44 131,00 62,54 92,68 335,05

CALAFELL** 227,68 138,91 118,01 123,89 2.013,58

BONASTRE 33,53 20,20 22,93 16,78 265,48

LA BISBAL* 61,82 70,70 46,06 57,56 847,24

LLORENÇ 175,50* 106,44 66,91 61,79 723,24*

MASLLORENÇ 36,40 15,47 17,70 13,39 149,59

EL MONTMELL 101,97 46,22 38,34 46,90 991,88

SANTA OLIVA*** 48,43 68,02 59,54 48,09 1.093,64

EL VENDRELL 1.141,82 1083,85 851,45 770,89 17.268,74

TOTAL 2.365,00 1825,16 1401,17 1.355,51 25.691,24

Municipi Matèria orgànica Paper i cartró Vidre Envasos lleugers Fracció Resta

ALBINYANA 153,54 68,6 55,38 52,53 1.131,91

BANYERES DEL PENEDÈS 133,95 77,38 69,41 80,66 1.062,99

BELLVEI 232,88 141,14 63,84 90,91 350,94

CALAFELL 1.633,41 890,73 791,09 695,15 12.884,92

BONASTRE 38,17 19,47 18,77 16,93 274,58

LLORENÇ 175,50* 106,72 65,56 71,77 723,24

MASLLORENÇ 32,72 17,39 15,75 13,62 173,34*

EL MONTMELL 91,58 48,33 47,5 52,88 1.119,57

SANTA OLIVA 63,35 76,75 67,07 69,04 1.370,18

EL VENDRELL 817,5 1.062,14 834,05 712,82 15.828,36

TOTAL 3.372,58 2.508,64 2.028,41 1.856,31 34.920,02

% REC0LLIDA
EN CONTENIDORS

TOTAL SELECTIVA

TOTAL SELECTIVA
+ TOTAL RESTA

* Des del maig de 2021
** Fins al 15 de març de 2021
*** Fins l’octubre de 2021
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Evolució Històric de Pesos Acumulats
en El Període Establert 1/1/21 al 31/12/21

EL VENDRELL (t)

Fraccions 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Selectiva
amb FORM 1.825 1.750 1.898 2.406 3.133 3.704 3.426 3.848

Resta 15.840 15.896 16.118 15.842 16.117 16.107 15.828 17.269

% Selectiva 10,33% 9,92% 10,53% 13,19% 16,28% 18,70% 17,79% 18,22%

ALBINYANA (t)

Fraccions 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Selectiva
amb FORM 191 153 203 265 292 297 330 329

Resta 810 785 780 928 1.034 999 1.132 1.011

% Selectiva 19,09% 16,31% 20,64% 22,19% 22,05% 22,94% 22,57% 24,55%

CALAFELL (t)

Fraccions 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Selectiva
amb FORM 2.071 1.841 1.775 2.774 3.640 3.816 4.010 609

Resta 15.394 15.832 15.826 14.607 14.137 13.342 12.937 2.014

% Selectiva 11,86% 10,42% 10,08% 15,96% 20,48% 22,24% 23,66% 23,22%

BANYERES(t)

Fraccions 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Selectiva
amb FORM 238 213 248 268 308 330 361 366

Resta 813 792 791 909 994 974 1.063 991

% Selectiva 22,62% 21,20% 23,88% 22,75% 23,63% 25,32% 25,35% 26,96%

MASLLORENÇ (t)

Fraccions 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Selectiva
amb FORM 81 70 86 87 80 82 79 83

Resta 139 134 135 139 155 129 170 150

% Selectiva 36,98% 34,29% 38,97% 38,48% 34,15% 38,76% 31,73% 35,68%

BELLVEI (t)

Fraccions 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Selectiva
amb FORM 185 150 191 195 238 277 529 515

Resta 924 915 891 880 878 826 351 335

% Selectiva 16,68% 14,05% 17,68% 18,15% 21,33% 25,09% 60,11% 60,57%

EL MONTMELL (t)

Fraccions 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Selectiva
amb FORM 145 124 172 167 192 176 240 233

Resta 825 800 779 838 913 909 1.120 992

% Selectiva 14,95% 13,40% 18,08% 16,59% 17,40% 16,22% 17,65% 19,05%

LLORENÇ(t)

Fraccions 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Selectiva
amb FORM 275 334 353 349 372 397 418 411

Resta 982 740 787 759 732 693 723 723

% Selectiva 21,89% 31,13% 30,93% 31,52% 33,71% 36,41% 36,63% 36,21%

BONASTRE (t)

Fraccions 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Selectiva
amb FORM 64 60 79 77 83 94 93 93

Resta 276 267 266 242 255 227 275 265

% Selectiva 18,71% 18,37% 22,99% 24,22% 24,70% 29,25% 25,27% 26,03%

SANTA OLIVA (t)

Fraccions 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Selectiva
amb FORM 231 198 212 213 225 214 276 224

Resta 1.325 1.257 1.257 1.182 1.253 1.192 1.370 1.094

% Selectiva 13,59% 14,45% 15,26% 15,22% 15,20% 16,77% 17,00%

+0,43% respecte 2020 +1,98% respecte 2020

+1,60% respecte 2020

+0,46% respecte 2020

+0,41% respecte 2020

+0,24% respecte 2020

+3,96% respecte 2020

+1,40% respecte 2020

+0,76% respecte 2020

-0,44% respecte 2020
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Recollida de residus al Vendrell porta a porta
Fase 1

Porta a Porta comercial

Des de l’Ajuntament del Vendrell, amb col·laboració 
d’Ecobp, el 2020 es va començar a transformar el 
model de recollida de residus per millorar els resul-
tat en la recollida selectiva.

Aquests canvis van dividir en una sèrie de fases- 
La primera fase es va desenvolupar als nuclis del 
Nou Vendrell, Sant Vicenç de Calders i Torreblanca, 
on es va implantar un servei de recollida porta a 
porta domiciliari basat en el següent calendari:

La recollida de la fracció vidre es realitza en con-
tenidors a la via pública de càrrega lateral.

Després d’una campanya informativa per arribar 
a tota la població i repartir el material necessari 
per poder utilitzar el servei, el 15 de novembre del 
2020, el 2021 ha estat l’any de consolidació del 
nou model.

Durant l’any s’han realitzat canvis per millorar el 
servei:

· Lliurament de contenidors de capacitat de 120l 
per envasos i paper/cartró, pels veïns que ho 
sol·licitessin.

· Canvi d’horari d’estiu, afegint una recollida d’or-
gànica el dissabte.

Amb aquest nou sistema de recollida s’aconse-
gueix:

· Augmentar el percentatge de recollida selectiva

Des d’Ecobp es realitza el pesatge de tots els re-
sidus recollits al Nou Vendrell, Sant Vicenç de 
Calders i Torreblanca, de manera que es pot com-
provar fàcilment l’augment que s’ha donat en el 
percentatge de recollida selectiva d’aquests tres 
nuclis a partir que es va establir el nou servei.

Durant l’any s’ha mantingut un índex superior al 
70% de recollida selectiva en tots els mesos. L’acu-
mulat anual ha estat del 77%.

· Augmentar el control sobre les incidències

Des d’Ecobp es posa a disposició de l’Ajuntament 
del Vendrell un Servei de Gestió d’Incidències que 
permet tenir un control exhaustiu de les incidèn-
cies del servei, per tal de facilitar el tractament i 
resolució oportunes de les mateixes.

Per dur a terme la nova recollida porta a porta dels 
comerços de la costa al municipi del Vendrell es 
considera fer tres propostes de servei diferents 
segons temporada de l’any, ja que l’activitat dels 
comerços és molt diferent segons l’època en la que 
ens trobem.

Per tant, es considerarà una temporada baixa, una 
mitja i una alta, comprenent les següents dates:

Temporada baixa:
Des d’1 d’octubre fins setmana santa.
Temporada mitja:
De després de setmana santa fins 20 de juny,
i el mes de setembre.
Temporada alta:
Des de 21 de juny fins 31 d’agost, i setmana santa.

CALENDARI
En aquest apartat hi trobem el calendari de recolli-
da de residus setmanal diferenciat en les tres tem-
porades anomenades anteriorment, amb la franja 
horària corresponent de recollida als comerços.

El nou servei de recollida de residus porta a por-
ta dels comerços de la costa del Vendrell preveu 
una recollida més eficient, on el recol·lector pararà 
només on s’hagi sol·licitat, mitjançant una APP es-
pecífica. Mitjançant la tecnologia d’ID&A es dispo-
sarà de la següent aplicació:

SIGMA APP
Es tracta de l’aplicació mòbil descarregable per a 
smartphone associada al sistema SIGMA, per als 
usuaris d’un àmbit geogràfic que utilitzi equips in-
formatitzats per a la recollida de residus. Aquest 
sistema implica:

SIGMA APP BASE.
És la predisposició base inicial. Prepara i persona-
litza la WEB per a la gestió de SIGMA APP.

SIGMA APP REQUEST PaP
Aquesta aplicació serà la que disposaran els dife-
rents comerços. Mitjançant aquesta aplicació po-
dran sol·licitar la retirada del residu pertinent se-
gons el calendari del PaP. També disposarà d’un 
apartat per als/les operaris/es del servei de recolli-
da, que podran veure, sobre plànol, les sol·licituds 
realitzades pels comerços.

TS: tèxtil sanitari / *1er i 3er divendres del mes (juliol i agost tots els divendres del mes)

Vehicle recol·lector bicompartimentat realitzant la recollida porta a porta

· Millorar l’acompanyament a la ciutadania

Conjuntament amb el servei de recollida, s’estableix 
un servei addicional d’acompanyament a la ciuta-
dania que pretén vetllar per la contínua tasca d’in-
formació i assessorament a la població, el control 
permanent del servei, i la resolució d’incidències.

L’agent d’acompanyament serà l’encarregat de re-
copilar tota la informació generada pel sistema de 
gestió d’incidències i la informació generada a par-
tir de la seva pròpia experiència amb la ciutadania, 
per tal de planificar unes actuacions preventives. 
Aquestes línies d’actuació, basades en la informa-
ció i conscienciació de la ciutadania, preveuen la 
disminució de bosses mal segregades al carrer.

Les actuacions realitzades durant l’any per tal de 
solucionar les incidències que han sorgit, han estat 
les següents:

· Comunicació amb ciutadans per part de l’agent 
d’acompanyament per resoldre dubtes i errors que 
hagin sorgit durant el mes.

· Repàs per part de treballadors d’Ecobp dels dife-
rents punts on s’han rebut queixes de la ciutadania.

Kg. Gener Kg. Febrer Kg. Març Kg. Abril Kq. Maig Kg. Juny Kg. Juliol Kg. Agost Kg. Setembre Kg. Octubre Kg. Novembre Kg. Desembre

FORM 8160 6780 6.420,00 7320 6890 7410 8960 9640 7800 6340 5670 6370

PAPER/CARTRÓ 1660 1470 1630 1340 1610 1920 1640 3300 1520 1300 1800 1520

ENVASOS 3540 2740 3100 3760 4000 3420 3880 4340 4160 3560 3300 3460

IMDRE 2576 2127 2.575,00 2183 1381 1710 3138 2572 2046 2269 2072 2405

RESTA 2716 2290 2670 1920 1800 1580 2400 2320 2600 2440 1660 2360

BOLQUERS 1840 1518 1548 1703 1772 1980 2500 3130 2490 3050 2600 2590

RESIDUS
SELECTIUS

15936 13117 13725 14603 13881 14460 17618 19852 15526 13469 12842 13755

TOTAL RESIDUS 20492 16925 17943 18226 17453 18020 22518 25302 20616 18959 17102 18705

% Reciclatge 77,80% 77,50% 76,50% 80,10% 79,50% 80,20% 78,20% 78,50% 75,30% 71,00% 75,10% 73,50%

· Percentatge de recollida selectiva
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Com una segona fase del projecte, que no es 
realitzarà de moment, es preveu una identificació 
d’usuaris i recollides mitjançant la lectura de TAG, 
per tal de portar un seguiment específic de cada 
comerç.

Per a gestionar aquest sistema es necessita la se-
güent tecnologia:

Identificació dels contenidors: Els contenidors 
seran de diferents volums i de diferents fraccions 
segons necessitats dels comerços, tal i com ja es 
fa en l’actualitat. Aquests contenidors contindran 
un TAG rígid que es comunicarà amb el lector mit-
jançant una tecnologia de radiofreqüència d’iden-
tificació (RFID). A més aniran marcats amb una 
etiqueta antivandàlica per a la seva identificació 
mitjançant un codi de barres i una numeració.

Lector de dades HORUS-OBC-2A amb dues 
antenes: En el moment de recollir el contenidor, 
aquest equip llegeix el TAG i l’associa al nivell d’em-
plenatge que ha determinat l’operari al pitjar la bo-
tonera ubicada al costat de la tolva. L’HORUS-OBC 
determina el residu al que pertany la ruta, identifi-
ca el conductor i disposa de GPS per al seguiment. 
I finalment envia totes aquestes dades a la Base 
Station/SWS per a que en pugui disposar el gestor.

SIGMA WEB services SWS: Es tracta de la plata-
forma web de gestió i control. S’utilitzarà un sof-
tware anomenat BASE STATION que rebrà totes les 
transmissions de l’HORUS-OBC. Mitjançant aques-
ta BASE STATION, es pot conèixer l’evolució de les 
aportacions diferenciades per usuaris i per residus, 
així com tots els processos realitzats durant un pe-
ríode establert. ECPBP ja disposa d’aquesta plata-
forma, utilitzada actualment, per al seguiment del 
reciclatge intel·ligent del municipi de Bellvei. 
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Puja el cost global per tona de residu.

El cost global per tona de residu puja un 0,33% 
respecte l’any 2019. Tot i l’augment en la reco-
llida selectiva, l’increment en el preu del tracta-
ment i cànon per tona de fracció resta generada 
fa pujar el cost global.

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 
conceptes 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.

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

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

COST PER
TONA RECOLLIDA

COSTOS EXPLOTACIÓ

TONES RECOLLIDES

1. COST PER TONA RECOLLIDA

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

Les dades econòmiques
A continuació es presenta el compte de resultats de l’exercici 2021:

EcoBP, S.L. (B-43636729)
Empresa Comarcal de Serveis Mediambientals del Baix Penedès, S.L.

Compte de resultats a 31/12/2021

EXERCICI 2021
(dades abans IVA)

RSU
EL VENDRELL

RSU
CALAFELL

RSU
POBLES

SELECTIVA DEIXALLERIA
LA BISBAL

DEL PENEDÈS
2021 2020

Total costos 9.875.088,96€ 5.420.057,41€ 981.100,50€ 1,406.794,93 € 856.243,50€ 855.167,81€ 355.724,82€ 9.875.088,96€ 11.233.511,96€

Total cost directe 8.552.475,69€ 4.953.710,02€ 588.050,42€ 1.264.435,62€ 653.011,81€ 767.884,19€ 325.383,63€ 8.552.475,69€ 9.789.800,82€

Mà d'obra 2.253.134,73€ 1.393.049,35€ 162.616,39€ 321.250,79€ 226.250,18€ 56.143,01€ 93.825,02€ 2.253.134,73€ 2.637.225.,02€

Subcontratistes 10.209,78€ 10.209,78€ 10.209,78€ 5.863,84€

Altres materials de 
consum

224.724,68€ 104.082,84€ 9.641,06€ 28.432,47€ 34.922,08€ 26.066,45€ 21.579,77€ 224.724,68€ 124.764,10€

Amortització de vehicles i 
maquinaria

166.613,48€ 55.014,54€ 25.273,63€ 8.957,17€ 75.519,63€ 1.848,51€ 166.613,48€ 579.496,61€

Reparació de vehicles i 
maquinaria

719.981,98€ 365.785,09€ 46.608,74€ 84.420,98€ 81.538,25€ 93.642,86€ 47.986,06€ 719.981,98€ 693.063,41€

Lloguer de maquinaria 330.354.721,00€ 222.306,61€ 10.059,72€ 90.044,14€ 7.944,26€ 330.354.721,00€ 150.968,01€

Impostos i assegurances 
vehicles

59.747,49€ 24.786,16€ 6.979,00€ 10.947,87€ 9.372,51€ 7.661,95€ 59.747,49€ 68.517,10€

Combustibles 513.833,25€ 233.230,39€ 40.610,26€ 65.763,58€ 78.337,54€ 68.899,75€ 26.991,72€ 513.833,25€ 484.352,69€

Altres costos de vehicles 
i maquinaria

316.372,82€ 138.427,37€ 54.923,33€ 36.898,98€ 44.653,79€ 36.819,51€ 4.649,84€ 316.372,82€ 370.635,62€

Eliminació 3.957.502,76€ 2.406.817,88€ 231.338,30€ 707.763,79€ 12.373,69€ 476.802,15€ 122.406,96€ 3.957.502,76€ 4.674.914,42€

Total cost indirecte 1.322.613,27€ 466.347,39€ 393.050,07€ 142.359,31€ 203.231,69€ 87.283,62€ 30.341,19€ 1.322.613,27€ 1.443.711,14€

Mà d'obra 72.177,14€ 36.137,09€ 8.510,54€ 12.470,09€ 8.757,80€ 5.474,97€ 826,65€ 72.177,14€ 115.032,01€

Amortitzacions 199.898,74€ 199.615,70€ 283,04€ 199.898,74€ 137.705,97€

Manteniment 148.360,60€ 37.560,20€ 73.278,25€ 13.270,07€ 8.930,51€ 13.111,31€ 2.210,26€ 148.360,60€ 99.664,61€

Finançament extem 11.931,16€ 6.257,43€ 2.203,16€ 1.881,10€ 1.443,51€ 145,95€ 11.931,16€ 19.162,63€

Subministraments varis 4.741,12€ 707,86€ 4.033,26€ 4.741,12€ 6.473,18€

Impostos, assegurances 
i taxes

20.030,56€ 5.313,03€ 1.209,79€ 3.894,48€ 4.445,98€ 2.236,15€ 2.931,13€ 20.030,56€ 20.378,34€

Altres costos indirectes 865.473,96€ 381.079,64€ 107.524,76€ 110.843,58€ 129.653,88€ 61.998,95€ 24.373,15€ 865.473,96€ 1.045.294,40€

Total ingressos 10.505.092,52€ 5.766.018,51€ 1.043.723,93€ 1.496.579.77 c 910.586,67€ 909.752,99€ 378.430,66€ 10.505.092,52 C 11.369.282,64€

Quota del servei 9.899.529,67€ 5.766.018,51€ 1.043.723,93€ 1.496.579,77€ 314.285,55€ 900.491,26€ 378.430,66€ 9.899.529,67€ 10.674.018,92€

Venta de subproductes 605.562,85€ 596.301,12€ 9.261,73€ 605.562,85€ 695.263,72€

Resultat
(abans impostos)

630.003,56€ 630.003,56€ 712.649,87€
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* Font dades població Idescat 2021

Municipi Sectors

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

Banyeres del Penedès
(3.280 habitants) Banyeres Poble; Saifores; Sant Miquel de Banyeres;  Casa Roja; El Priorat de Banyeres

Bellvei
(2.303 habitants) Bellvei Poble;  Baronia; Polígon Industrial Els Masets

Bonastre
(727 habitants) Bonastre Poble; Urbanització La Vinya; Urbanització La Font de la Gavatxa

Calafell
(28.463 habitants)

Calafell Poble; Residencial Bonavista; Calafell platja; Mas Romeu; Calafell Parc; Mas Mel/Bella-
mar; Segur Platja; Segur de Calafell; Valldemar; Baronia

El Montmell
(1.730 habitants)

Mirador del Penedès; Pinedes;Talaia; La Joncosa; Mas Ferrer/ Masia Ventosa; Aiguaviva;
Les Masies de Sansulles

El Vendrell
(38.891 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; El Vendrell Centre, PAP fase 1

Masllorenç
(508 habitants) Masllorenç; Mas Arbonès

Santa Oliva
(3.450 habitants)

Santa Oliva Poble; Les Pedreres; Polígon Industrial Molí d’en Serra; Santa Oliva Exterior; L’Al-
bornar

Sectorització
Índex Percentual de Recupera-
ció en Contenidors

Què analitzem?

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

Resultats 

Calculem el % de Recuperació 
en Contenidors de cadascun 
dels sectors, i detectem els sec-
tors crítics

FORM + ENVASOS
+ VIDRE + PAPER

100

FORM + ENVASOS + VIDRE
+ PAPER + RESTA
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Resultats de la sectorització

Sectors amb
millors

resultats
+ 20% de recuperació

Sectors amb
pitjors

resultats
- 20% de recuperació

% SELECTI VA

% RESTA

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

Bellvei 60% 68% 61% 61% 59% 59% 58% 56% 64% 63% 58% 66% 61%

Masllorenç 36% 34% 37% 34% 30% 41% 35% 37% 37% 39% 32% 35% 36%

Banyeres 26% 26% 25% 26% 25% 27% 24% 25% 29% 32% 38% 29% 27%

Bonastre 21% 22% 25% 25% 23% 29% 28% 26% 28% 31% 25% 33% 26%

Albinyana 23% 22% 26% 26% 24% 27% 25% 23% 25% 24% 27% 27% 25%

Calafell 23% 25% 22% 24%

la Bisbal 21% 22% 21% 24% 24% 21% 19% 22%

El Montmell 18% 17% 20% 16% 21% 19% 20% 20% 22% 19% 20% 23% 19%

El Vendrell 19% 16% 19% 18% 16% 18% 21% 22% 20% 17% 18% 17% 19%

Santa Oliva 16% 16% 16% 17% 17% 17% 17% 17% 22% 16% 17%

Resum ranking tots els municipis
Rànquing de l’índex de selectiva per municipis obtinguts de la recollida en contenidors (sumatori de les 
fraccions de FORM, envasos, vidre, paper/cartró respecte el total recollits). Exceptuant el municipi de 
Llorenç del Penedès, degut a que no es disposa de les dades de la resta. El total anual dels municipis de 
la Bisbal del Penedès, Calafell i Santa Oliva correspon a la mitjana dels mesos que s’hi ha prestat servei.

Període gener a desembre de 2021
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Des d’Ecobp s’ha impulsat la voluntat d’implantar un nou 
sistema de recollida, el reciclatge intel·ligent, per tal de mi-
llorar les baixes xifres en recollida selectiva de la comarca. 

Aquest sistema implica el tancament dels contenidors de 
rebuig i matèria orgànica, condicionant la seva obertura a 
una targeta magnètica. D’aquesta manera, s’augmenta el 
control i la obligatorietat de reciclar en origen. 

Durant el 2018 es van fer dues proves pilot per compro-
var el correcte funcionament de la tecnologia utilitzada per 
tancar els contenidors. Una d’aquestes proves es va fer al 
municipi de Bellvei amb la tecnologia de la casa ID&A. De-
gut als bons resultats d’aquestes proves i a la voluntat de 
l’Ajuntament per tirar-ho endavant, es va decidir implantar 
el servei de reciclatge intel·ligent a Bellvei. 

Després d’una campanya informativa per arribar a tota la 
població i repartir les targetes necessàries per poder uti-
litzar el servei, el 4 de novembre del 2019 s’implanta el 
reciclatge intel·ligent a Bellvei. 

Durant el 2021, s’ha fet un seguiment d’aquest nou sis-
tema, consolidat durant aquest any. La participació  i els 
resultats han estat satisfactoris.

Amb aquest nou sistema de recollida es 
preveu aconseguir dues fites:

Augmentar el percentatge de recollida selectiva 
a Bellvei.

Des d’Ecobp es realitza el pesatge de tots els residus re-
collits a Bellvei, de manera que es pot comprovar l’aug-
ment que s’ha donat en el percentatge de recollida selec-
tiva del municipi a partir de la implantació del nou servei 
el  2019.

Augmentar el control sobre la població

La tecnologia utilitzada en el reciclatge intel·ligent ens per-
met tenir un control sobre els usuaris del servei, que no 
teníem fins aquest moment.

Tots els contenidors de rebuig i matèria orgànica estan 
dotats amb un dispositiu electromecànic HORUS que 
permet el desbloqueig de la tapa quan la targeta és iden-
tificada. Aquest dispositiu emmagatzema diferents dades 
de cada aportació i les transmet a un software anomenat 
BASE STATION.

Les comunicacions entre els HORUS i la BASE STATION 
permeten tenir informació constant, tant del comporta-
ment de cada usuari, com de l’estat dels diferents HORUS.
 
A partir d’aquest software, Ecobp pot conèixer l’evolució 
de les aportacions, per contenidors, per usuaris, per resi-
du, per període de temps, etc. L’anàlisi d’aquestes dades 
ens permet conèixer el comportament de cada un dels 
usuaris en referència a la recollida de residus i poder en-
focar les actuacions de cara a la població d’una manera 
o una altra.

També s’està configurant una APP per a que els usuaris 
puguin accedir a les seves aportacions i altres dades.

RESULTATS OBTINGUTS DURANT EL 2021.

Els resultats en el 2021, han estat els objectivats i per tant 
ha esdevingut un model d’èxit en quan a la recuperació 
de residus. Aquest any s’ha obtingut un 61% de recollida 
selectiva, un punt per sobre respecte l’any anterior.

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Acumulat 2021

PAPER/CARTRÓ 9.236 12.035 15.363 13.040 12.428 11.140 10.522 8.295 12.622 8.536 7.938 9.849 131.004

ENVASOS 5.901 5.058 7.861 7.172 7.552 7.343 9.876 9.580 9.779 6.990 6.956 8.613 92.681

VIDRE 4.564 3.664 4.479 4,474 4.981 5.001 5.148 6.857 9.566 4.194 5.912 3.701 62.541

FORM 15.226 16.294 19.160 20.061 20.404 19.194 21.796 22.468 20.050 17.208 18.382 18.198 228.441

RESTA 23.380 17.901 29.630 28.266 32.053 29.319 35.338 37.277 30.121 22.200 28.247 21.313 335.045

A) P+E+V+F 34.927 37.051 46.863 44.747 45.365 42.678 47.342 47.200 52.017 36.928 39.188 40.361 514.667

B) P+E+V+F+R 58.307 54.952 76.493 73.013 77.418 71.997 82.680 84.477 82.138 59.128 67.435 61.674 849.712

A/B = % SELEC. 60% 67% 61% 61% 59% 59% 57% 56% 63% 62% 58% 65% 61%

RESULTATS OBTINGUTS DURANT EL 2021

Els resultats en el 2021, han estat els objectivats i per tant ha esdevingut un model d’èxit en quan a la recuperació de residus. 
Durant tot l’any, malgrat les dificultats i les afectacions per la pandèmia, s’ha obtingut un 60% de recollida selectiva.

Reciclatge intel·ligent a Bellvei
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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. •

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.

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
EcoBP és una societat mixta, formada pel capital públic (33,40%) i capital privat. (66,60%).

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

12 MUNICIPIS
formen part d’EcoBP

Albinyana
Banyeres del Penedès

Bellvei
Bonastre
Calafell

Llorenç del Penedès
Masllorenç
El Montmell
Santa Oliva
El Vendrell

L’Arboç
La Bisbal del Penedès

Estatuts i organització
de l’empresa

Capital social d’EcoBP: 540.000€

Objecte social: Servei públic de gestió de residus

Capital públic: 33,40%
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 pú-
blic per a acordar les decisions principals de la Junta Ge-
neral (augment o reducció del capital, transformació, fusió 
o dissolució 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: 66,60 %
6 consellers

· Garanteix un alt coneixement professional i capacitat 
tècnica.

· Capacitat d’inversió (tecnologia innovadora, infraestruc-
tura) 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’Admi-
nistració i nomena el titular de Gerència.

Accedeix
als estatuts

d’EcoBP
(web del Consell comarcal)
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Empresa saludable
A EcoBP, com a empresa conscienciada amb les necessi-
tats de la societat i de la nostra responsabilitat vers aques-
ta, segueix treballant amb el conjunt d’iniciatives dels di-
ferents programes implantats a l’empresa per promoure i 
protegir la seguretat, la salut i el benestar de les persones 
en l’àmbit laboral i fora d’aquest, així com la sostenibilitat 
en l’ambient de treball, afavorint que aquests ambients si-
guin saludables per les persones.

Així, aquest any 2021, la nostra prioritat ha continuat sent 
el programa de prevenció contra la COVID-19, com vam 
iniciar al 2020, hem seguit apostant per les persones i so-
bretot per la gent que treballa amb nosaltres. Aquest any, 
i continuant amb les circuntàncies tan especials que hem 
viscut tots, molts dels programes que teníem en marxa 
han quedat desplaçats a un segon pla, però NO oblidats, 
ja que hem decidit que aquest any com l’any passat,  la 
nostra prioritat eren les persones, i sobretot, que es sentis-
sin segures dins el seu entorn laboral, ja que com a servei 
essencial, hem hagut de prioritzar el garantir la seguretat i 
la salut de tothom que treballa amb nosaltres.

La nostra prioritat ha sigut un programa, el qual si que 
ens hem vist obligats/des a fer donades les circumstàcies 
pandèmiques que ens ha tocat viure, però que l’hem fet 
amb molt d’esforç i d’una manera transversal fruit de la 
interacció de tots els departaments de l’empresa, i del que 
sentim especial orgull, que és el programa de prevenció 
contra la COVID19. En aquest programa hi han col·labo-
rat tots els departaments, unint les nostres forces, tenint 
com a finalitat garantir que tota persona treballadora es 
sentís segura dins el seu entorn laboral, tan física, com 
mental i socialment. Adequant els llocs de treball a les 
noves circunstàncies, sempre intentant anticipant-nos als 
possibles problemes que poguessin sorgir, d’una manera 
innovadora i eficaç.

També hem seguit amb els programes que ja teniem im-
plantats, però, com hem esmentat anteriorment, molts 
han quedat relegats a un segon pla, degut a la impossi-
bilitat de fer un seguiment per les circuntàncies d’aquest 
2021. Però d’altres els hem pogut adaptar, i hem continuat 
amb la tasca ja feta.

Altra programa important que si hem pogut iniciar ha estat 
el programa de riscos psicosocials, amb la detecció i aná-
lisis, accions, objectius, alcanç i ambits d’aplicació, pla 
d’actuació, desenvolupament i planificació. L’avaluació, 
el seguiment i els resultats els obtindrem de cara a 2022.

Programa preventiu del consum 
d’alcohol i altres drogues
· Continuen suspesos degut a la pandèmia COVID les 
proves d´alcoholèmia  aleatòries i programades a reco-
neixements mèdics periòdics. Es continua amb controls 
en cas de sospita i determinacions de drogues en orina 
en reconeixements . 

· S´han realitzat 50 analítiques de drogues en orina 

· S´ha realitzat 1 intervenció breu associada a aquest pro-
grama. 

· Continua suspés el sistema de control d´alcoholèmia als 
fitxadors( SESAME) degut a la pandèmia COVID.

Programa de prevenció
de riscos psicosocials
· 0 denuncies d’assetjament en els últims anys.

· 0 denuncies per violència externa.

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

· Formació especialitzada als comandaments i als nos-
tres treballadors, mitjançant una formació proactiva e 
innovadora per assolir una sensibilització enfront dels 
riscos psicosocials.

· S’inicia estudi de riscos psicosocials, cultura enfocada 
al benestar de l’organització.

· Es convida a la tècnica de PRL a participar a les jornades 
de seguretat i salut al treball en l’institut Pere Martell. Con-
sisteix a realitzar una classe presencial de quatre hores, 
les dues primeres son teòriques i les dues següents pràc-
tiques, amb aquestes últimes se realitza una avaluació de 
riscos psicosocials amb el programa INSHT FPSICO 4.0. 

· Detecció de necessites a l’àmbit de la salut mental. 

· Estudi de possibles convenis amb educadors/es de tre-
ball social i diferents acords amb entitats.
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Millora Continua

Les millores a realitzar a 2022 son:

Integrar tots els programes en la Filosofia, visió i 

objectius de:

· LA IGUALTAT ·

· LA CULTURA PREVENTIVA· 

· BENESTAR FÍSIC ·

· SOCIAL I MENTAL ·

· LA GESTIÓ I ORGANITZACIÓ

SALUDABLE ·

Programa d’igualtat d’oportunitats

Aquest programa s’ha anat adaptant segons les diferents cir-

cumstàncies que ens hem trobat, fent entrevistes de treball 

per videoconferència, treballant amb els diversos organismes 

per la candidatura de personal, i adaptant-nos a les noves 

circumstàncies.

Diversitat Funcional: 2.74 %, superior al mínim legal.

Contractacions PIO: 4 persones en gènere i 1 en exclusió 

social.

Realització d’1 canvi de jornada laboral
per conciliació familiar.

Realització de 2 promocions de categoria.

1 assessorament i gestió de diversitat funcional.

Reducció temporalitat: s’ha reduït la temporalitat en un 

0,5%, amb la transformació de personal temporal a fixe.

Certificat d’empresa compromesa amb l’ocupació de Fun-

dació Intermedia i col·laboració amb Suara Cooperativa.

Firma de conveni de col·laboració amb l’entitat “Volem Feina”.

Col·laboració amb l’entitat ASPROS en el servei “ACTIVA’T”.

Carta de col·laboració amb la Fundació Gentís

(mesures actives d’inserció)

Diploma Creu Roja, reconeixement d’empresa col·laboradora.

08/03/2021 commemoració del dia internacional de la dona, 

fent difusió del missatge amb cartells i es reparteix una mas-

careta commemorativa a tot el personal.

25/11/2021 es reparteixen cartells al centre de Treball en 

commemoració del dia de la violència envers les dones.

Participació i assistència a jornades: Cerc@ (Mentoring i 

Speed dating), Motivation day (Gestió d’equips a distància). 

Fundació Gentís i Onada (presentació programa de pràcti-

ques d’empresa), Cambra de Comerç (Fira d’ocupació virtual 

Baix Penedès), Fundació Adecco i Maria Petit (trobada digi-

tal), Fundació Intermedia (taula rodona virtual i speed dating), 

Disjob (webinar), Consell de Relacions Laborals de Catalunya 

(talller com integrar la RSC a les empreses), SIL ECOM (taller 

formatiu on-line) i Jornada de l’Ajuntament de Tarragona (Ta-

rragona feminista: en construcció).

Comunitat

· Certificat de Fundació Intermedia i carta col·laboració amb 

Suara Cooperativa.

· Cartes de col·laboració amb Fundació Gentís, Fundació Inter-

media i ASPROS.

· Diploma Creu Roja.

· Firma Conveni col·laboració amb les entitats: “Volem Feina”, 

“Projecte Home” e “Institut Odontològic”. 

· Reconeixement, per part de la “Secretaría de Empleo y Econo-

mía Social” d’empresa saludable i sostenible en promoció de la 

salut en el treball.

· Patrocinis/donatius: Ajuntament del Vendrell (festes patronals 

i dia del Medi Ambient).

· Campanya de vacunació antigripal de les que se han benefi-

ciat 4 treballadors/es.

· Campanya COVID: dotació de mascaretes, gel hidroalcohòlic 

i lleixiu; protocol retorn a la feina, presa de temperatura, des-

infecció, reunions trimestrals amb el CSS, campanya PRL de 

COVID, contactes estrets i test d’antígens.

· Col·laboració amb el Servei Públic de Salut en la realització de 

proves COVID i traçabilitat de casos.

· Contacte amb l’Administració Pública de Salut per col·laborar 

amb la vacunació COVID-19. Recollida de dades CIP de les per-

sones treballadores. 

RESULTATS

· Gràcies al nostre programa de prevenció contra la COVID19 no 

hem tingut cap brot de COVID19 dins les instal·lacions d’EcoBP.

· Amb les accions realitzades durant el nostre programa d’absen-

tisme, s’ha pogut reduir l’absentisme per contingència comuna i 

la siniestralitat laboral, mantenint els índex dins de la normalitat.

· S’ha augmentat el percertantge de persones amb exclusió so-

cial dins l’empresa.

· S’ha assolit l’objectiu : a la feina, alcohol i drogues 0,0.

· Formació proactiva, innovadora i continuada.

· Col·laboració permanent amb l’ Administració Pública como el 

Departament de Salut , Departament de Interior , Guardia Urbana, 

INSSBT, Mossos d’Esquadra, URV…

· Col·laboració amb entitats privades i altres organitzacions 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 co-

munitat i sostenibilitat del medi ambient desenvolupant la nostre 

Responsabilitat Social Corporativa 

· Som referents en programes saludables, sent actualment mo-

dels de bones pràctiques tant a nivell local, autonòmic, estatal i 

europeu.

· Certificació com empresa segura i saludable per AENOR i el 

INSSBT.

Campanya de calor

· S’informa a la plantilla sobre l’exposició a la radiació solar 

mitjançant cartells.

· S’entrega protecció solar i protecció física (gorres) per les 

persones treballadores exposades a la radiació solar.

Programa de seguretat vial

· Realització de proves de conducció prèvia a la contractació.

· Malgrat a les condicions úniques d’aquest 2021, no es van 

poder fer curs de renovació de CAP, ni qualsevol altre curs 

presencial sobre conducció.

Programa de prevenció
contra la COVID 19

Com s’ha esmentat abans, aquest és un programa nou, iniciat a 

202, d’acció transversal i interdepartamental, en el que tothom 

de l’empresa hi ha estat partícip, amb multitud d’accions realit-

zades, i descrites tot següent:

· Adquisició EPIS específics per la protecció del COVID19.

· Control i presa de temperatura a tota la plantilla abans d’iniciar 

la jornada laboral.

· Neteja i desinfecció dels vehicles d’empresa.

· Manteniment de pantalles de protecció en oficines i vehicles.

· Dotar als centres de treball de gels hidroalcohòlic i lleixiu.

· Precinte d’instal·lacions i/o màquines prohibides de fer ús 

mentre duri el COVID19.

· Guia per part dels Serveis Mèdics enfront diverses actuacions 

relacionades amb el COVID19.

· Estudi individual de personal vulnerable a la COVID19, on es 

va emetre un certificat sobre la recomanació de no treballar o 

extremar les precaucions .

· Assessorament telefònic continu sobre la COVID19 des de SM.

· Es realitzen reconeixements de retorn al treball post COVID19.

· Campanya de rentat de mans.

· Campanya genèrica de mesures de PRL front la COVID19.

· Entrades i sortides esglaonades al començament i a la finalit-

zació de la jornada laboral.

· Col-laboració amb el servei públic de salut per fer front a la 

pandèmia COVID : estudi de contactes , indicacions aïllameent , 

comunicació de casos confirmats i contactes etsrets, realització 

de PDIAS 3 test d´antígens , 4 test serològics. 
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Un model que s’ajusta
i es regularitza en base a la realitat

abans IVA Albinyana
Banyeres 

del Penedès
Bellvei Bonastre Masllorenç El Montmell Santa Oliva Total

% ús del servei mancomunat 23,01% 15,65% 8.18% 5,14% 2,64% 32,09% 13,28% 100,00%

A. Cost Servei (Repartit segons % ús) 171.956 116.970 61.122 38.440 19.743 239.831 99.213 747.274

B. Cost Despeses específiques 38.522 38.522

Tn Fracció Resta 1.011 991 335 265 150 992 1.094 4.838

Tn FORM 166 144 228 34 36 102 48 758

% Residus Recollits 21,03% 20,28% 10,07% 5,34% 3,32% 19,54% 20,41% 100,00%

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

148.859 143.548 71.260 37.813 23.522 138.332 144.430 707.764

D. Cànon Ajuntament 2021 (A+B+C) 320.814,89 260.518,11 170.903,88 76.253,60 43.264,26 378.162,54 243.642,79 1.493.560,07

F. Cost cànon a compte 2021 285.899,69 233.936,79 166.776,78 66.030,31 39.902,84 322.305,02 212.798,56 1.327.649,99

Regularització 2021
(Total Pendent de Facturar) (D-E)

34.915,20 26.581,32 4.127,10 10.223,29 3.361,42 55.857,51 30.844,23 165.910,07

Facturació a compte de cànon:
L’import anual que els ajuntaments 
han pagat pel servei.

Cànon anual:
Deriva dels costos reals dels serveis 
que hi ha hagut durant l’exercici

Reguralització:
Diferència entre el cànon anual i la 
facturació a compte del mateix any.

Com entendre el sistema de regularització?

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

Costos any anterior
Previsió de costos en eliminació de residus
Cànon en els serveis

Previsió

Cànon últim any
Facturació a compte del cànon any anterior

Regularització

REGULARITZACIÓ DEL SERVEI MANCOMUNAT
DE RECOLLIDA DE FORM I RESTA
En aquesta taula es determinen les despeses dels serveis mancomunats imputables a cada muni-
cipi mitjançant el percentatge d’ús dels serveis i la recollida selectiva.

TOTAL Serveis mancomunats FORM i Resta ______________________________________________________ 1.496.580€
Cost total tractament de residus 2021 __________________________________________________________________________ 707.764€
Cost servei total 2021 _____________________________________________________________________________________________________ 747.274€

· Servei ajuntaments 2021
[Cànon Ajuntament 2021 + facturat serveis recollida voluminosos ________________________________ 744.254€
· Serveis a empreses 2021 ___________________________________________________________________________________________________ 3.020€
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TOTAL Calafell FORM i Resta 2021 ________________________________________________________________________1.043.724€
Cost total tractament de residus 2021 __________________________________________________________________________231,338€
Cost servei total 2021 ____________________________________________________________________________________________________ 812.386€

TOTAL Recollida Selectiva 2021 _______________________________________________________________________________ 910.587€
Venda de Subproductes i serveis a empreses 2021 _______________________________________________________596.301€

Cànon total Ajuntaments: Cànon Ajuntaments RS
+ Cànon facturació serveis de poda 2021 _______________________________________________________________________314.286€

TOTAL El Vendrell FORM i Resta _____________________________________________________________________________ 5.766.019€
Cost total tractament de residus 2021 ______________________________________________________________________ 2.406.818€
Cost servei total 2021 __________________________________________________________________________________________________3.359.201€

TOTAL La Bisbal FORM, Resta i Selectiva ________________________________________________________________ 378.431€
Cost total tractament de residus 2021 __________________________________________________________________________122.407€
Cost servei total 2021 ____________________________________________________________________________________________________ 256.024€

REGULARITZACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA
DE FORM I RESTA A CALAFELL

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

A continuació es mostra la taula de regularització de l’exercici 2021 per als serveis prestats a Calafell.

A continuació es mostra la taula de regularització de l’exercici 2021 per als serveis prestats a El Vendrell.

Municipi Calafell El Vendrell La Bisbal del Penedès

% ús del servei mancomunat 0,00% 0,00% 0,00%

A. Cost Servei (Repartit segons % ús) 812.386 3.359.201 256.024

B. Cost Tractament Residus (Segons tones de cada municipi) 231.338 2.406.818 122.407

Tn Fracció Resta 2.014 17.269 847

Tn FORM 228 1.142 62

% Residus Recollits 100% 100% 100%

D. Cànon Ajuntament 2021 (A+B+C) 1.043.724 5.766.019 378.431

E. Cost cànon a compte 2020 921.435 5.019.148 335.031

Previsió Regularització 2021 (D-E) 122.289 746.871 43.400

REGULARITZACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA

REGULARITZACIÓ DEL SERVEI DE DEIXALLERIA COMARCAL

En aquest apartat es mostra la taula de regularització de l’exercici 2021
per als serveis de recollida selectiva.

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.

REGULARITZACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA
SELECTIVA A LA BISBAL DEL PENEDÈS

A continuació es mostra la taula de regularització de l’exercici 2021
per als serveis prestats a La Bisbal del Penedès.

Albinyana
Banyeres

del Penedès
Bellvei Bonastre Calafell Llorenç Masllorenç El Montmell Santa Oliva El Vendrell Total

% ús del servei man-

comunat
3,66% 3,98% 5,27% 1,07% 11,15% 4,50% 0,70% 4,62% 5,45% 59,60% 100%

A. Cost Servei

(Repartit segons % ús)
30.325 33.021 43.669 8.895 92.401 37.267 5.796 38.277 45.157 493.874 828.683

Residus Recollits (Tn) 163,33 222,28 286,23 59,91 380,80 235,13 46,55 131,46 175,64 2.706,20 4.408

% Residus Recollits 

Respecte el Total
3,71% 5,04% 6,49% 1,36% 8,64% 5,33% 1,06% 2,98% 3,99% 61,40% 100%

B. Ingressos Venta 

Subproductes

(Repartits Segons 

pesatge embarcat)

22.097 30.072 38.724 8.105 51.519 31.812 6.298 17.785 23.763 366.126 596.301

C. Cànon Ajuntament 

2020 (A-B)
8.228,63 2.949,04 4.944,60 789,99 40.882,36 5.455,02 -502,44 20.492,40 21.394,74 127.747,22 232.381,57

D. Cost Cànon a compte 

2020
8.236,15 6.401,42 685,87 2.188,98 41.064,80 7.151,43 537,63 16.280,81 20.039,82 135.338,86 237.925,77

Regularització 2021 

(C-D)
-7,52 -3.452,38 4.258,73 -1.398,99 -182,44 -1.696,41 -1.040,07 4.211,59 1.354,92 -7.591,64 -5.544,20

Municipi Població
% Població

respecte del 
total

A. Cost servei deixalleria
(Repartit segons 

població)

B. Ingessos Venta 
Subproductes

(Repartits segons 
població)

C. Regulartiza-
ció Interessos 

(Segons deute a 
31/12/2019)

C. Cost Cànon
Ajuntament 2021

(A-B)

D. Cost Cànon 
a compte 2021

Regularització 
2021 (C-D)

Albinyana 2.504 2,8% 25.350 258 0 25.092,14 17.493,26 7.598,88

Arboç 5.625 6,3% 56.947 580 0 56.367,13 39.585,85 16.781,28

Banyeres del Pendès 3.280 3,7% 33.206 338 0 32.868,30 22.745,54 10.122,76

Bellvei 2.303 2,6% 23.315 237 0 23.077,96 15.807,08 7.270,88

Bonastre 727 0,8% 7.360 75 0 7.285,14 4,936.57 2.348,57

Calafell 28.463 31,7% 288.156 2.934 0 285.222,71 190.416,79 94.805,92

Llorenç 2.381 2,6% 24.105 245 0 23.859,58 17.170,37 6.689,21

Masllorenç 508 0,6% 5.143 52 0 5.090,58 3.616,33 1.474,25

El Montmell 1.730 1,9% 17.514 178 0 17.336,03 10.848,98 6.487,05

Santa Oliva 3.450 3,8% 34.927 356 0 34.571,84 23.821,83 10.750,01

El Vendrell 38.891 43,3% 393.728 4.008 0 389.719,85 269.832,40 119.887,45

TOTAL 89.862 100,0% 909.752,99 9.261,73 0 900.491,26 616.275,00 284.216,26

abans IVA
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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 deixa-
lleries”, el “Reglament Comarcal del Servei de Recollida Selectiva de Re-
sidus 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”.

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 xarxa 
comarcal de deixalleries. Per també gestió 

d’abocad   or de runes d’obra (que no és 
servei públic). Es pot ampliar a activitats 

connexes i sanejament amb el vot favorable 
del Consell Comarcal

Sense modificacions, llevat que es canvia 
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 €
33,40% Ens locals
66,60% 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 Co-
marcal 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 del president

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

Executiva

Art. 23 Composició
Consell d’Administració

4 consellers, 2 en nom del Consell Comarcal, 
2 en nombre del capital privat

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

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

Consell de vigilància com a òrgan de partici-
pació i control institucional i social

Constituït per consellers comarcals, alcaldes 
i representants d’usuaris (ass. veïnals, eco-

logistes, empresarials, etc.)

Delegat és l’assesor tècnic del capital públic 
en l’àmbit de la planificació, la direcció, la 
coordinació i l’avaluació (art. 293 ROAS - 

Decret 179/1995-)
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Organització funcional Gestió residus indicadors 2021
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 2021

DADES DEL SERVEI 2021

INDICADORS 2021

població servida 2021

Fracció Habitants Tones Cost EcoBP Cànon Ajuntaments

SELECTIVA 84.237 6.678 856.244€ 314.286€

Paper i cartró 1.825

Envasos 1.356

Vidre 1.401

Poda 2.096

DEIXALLERIA 89.862 9.066 855.168€ 900.491€

FORM+Resta 81.856 27.157 7.807.953€ 8.306.322€

FORM 2.189

Resta 24.968

Mobles 851

TOTAL 43.753 9.519.364€ 9.521.099

Fracció Kg/
(hab x dia) € / t € / 

hab

% de Recuperació
en Contenidors 2020

(Selectiva + FORM)

% de Recuperació EcoBP 2020
(Selectiva + FORM + Poda + 

Mobles + Deixalleria)

% de Recuperació EcoBP 2020
(Selectiva + FORM + Poda + Mo-

bles + Deixalleria + Triatge)

Selectiva 0,28 128,22 3,73

21,28% 42,93% 69,76%
Deixalleria 0,28 94,33 10,02

Form+Resta 1,19 287,51 101,47

Global 1,75 217,57 115,23

Municipi % d’us Habitants 
Selectiva % d’us Deixalleria % d’us FORM + 

Resta

ALBINYANA 100% 2.504 100% 2.504 100% 2.504

ARBOÇ 100% 5.625

BANYERES DEL PENEDÈS 100% 3.280 100% 3.280 100% 3.280

BELLVEI 100% 2.303 100% 2.303 100% 2.303

BONASTRE 100% 727 100% 727 100% 727

CALAFELL 20% 28.463 100% 28.463 20% 28.463

LLORENÇ DEL PENEDÈS 100% 2.381 100% 2.381

MASLLORENÇ 100% 508 100% 508 100% 508

EL MONTMELL 100% 1.730 100% 1.730 100% 1.730

SANTA OLIVA 79% 3.450 100% 3.450 79% 3.450

EL VENDRELL 100% 38.891 100% 38.891 100% 38.891

LA BISBAL DEL PENEDÈS 100% 3.830 100% 3.830

TOTAL 84.737 89.237 81.856

Consell Administració

• President: Xavier Martín • Consellers: Nuria Rovira Costas • Alfons Herrera Mimbrero •
• Ramón Ferré Solé• • Aron Marcos Fernández • Jordi Marlés Ribas •

• Miguel Angel Perín Tienda • Jesús Padullés Caba •

Comissió tècnica

Gerència CCBP: Marta Mercader
Delegat Servei CCBP: Mireia Núñez Marcé
Secretaria CCBP: David Fullera Caballé
Gerència: Miquel Àngel Quero
Cap de Serveis: Nicolás Perelló Fuster

Assistència  tècnica FCC

Qualitat i Medi Ambient: Susana Pelegrín
Assesoria Jurídica: Jaume Argemí
RRHH: Esther Temprano
Administració: Francisco Antonio Fernández
Comptabilitat: Dolors Mestrich

Auxiliar de producció: Teresa Martínez
Encarregat de serveis i manteniment: Pau Martínez
Auxiliar administrativa: Maika Ruiz
Educadores Ambientals: Judit Ferran i Montserrat Butillé
Encarregat serveis torn de nit: Juan Heredia
Ajudant d’encarregat de nit: Joan Mata
+
31 Conductors
13 Maquinistes
20 Peons
Mecànic oficial
2 Ajudants de taller
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Recollida Baix Penedès per municipis 2021

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

ALBINYANA 2.504 4.638 4.225 4.798 5.861 4.584 5212 4.701 5.272 6.827 4.274 4.626 4.775 59.793

BANYERES 3.280 5.546 6.126 5.897 6.544 7.304 8314 6.067 6.649 9.945 7.040 6.435 8.698 84.565

BELLVEI 2.303 9.236 12.035 15.363 13.040 12.428 11.140 10.522 8.295 12.622 8.536 7.938 9.849 131.004

CALAFELL 28.463 52.370 56.732 29.804 138.906

BONASTRE 727 1.036 1.522 1.434 1.711 1.441 2.239 1.793 2.110 2.438 1.375 1.452 1.650 20.201

LA BISBAL 3.830 6.460 9.260 11.560 11.360 16.180 9.060 6,82 70.700

LLORENÇ 2.381 8.024 8.026 10.462 7.238 8.654 10.257 8.117 7.649 8.072 8.823 9.563 11.555 106.440

MASLLORENÇ 508 1.338 1.246 1.311 1.651 1.098 1.669 1.079 1.227 1.742 1.140 692 1.272 15.465

EL MONTMELL 1.730 2.755 2917 3.157 4.320 4.130 4.804 3.632 4.393 5.062 3.434 2.208 5.407 46.219

SANTA OLIVA 3.450 5.496 5579 5.504 8.287 9.037 7.636 7.919 7.074 7.877 3.656 68.015

EL VENDRELL 38.891 99.880 69.112 82.464 82.389 85.583 107.670 115.210 128.821 81.056 74.222 77.726 79.715 1.083.848

TOTAL 88.067 190.319 167.520 160.194 131.041 134.259 165.401 168.300 183.000 147.001 128.680 119.700 129.741 1.825.156

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

ALBINYANA 2.504 3.699 3.032 3.642 6.599 4.533 4.198 5.737 5.690 5.279 3.533 3.937 3.447 53.326

BANYERES 3.280 5.827 4.235 7.417 5.443 3.907 6.007 4.760 7.783 7.689 6.520 6.150 5.481 70.219

BELLVEI 2.303 5.901 5.058 7.861 7.172 7.552 7.343 9.876 9.580 9.779 6.990 6.956 8.613 92.681

CALAFELL 28.463 52.608 47.258 24.020 123.886

BONASTRE 727 993 950 1.030 1.574 1.366 1.557 2.224 2.151 1.985 1.051 810 1.185 16.776

LA BISBAL 3.830 8.100 7.880 14.040 5.960 8.260 7.280 6.040 57.560

LLORENÇ 2.381 6.675 4.339 6.300 4.760 4.060 5.363 3.965 5.244 6.241 4.559 4.724 5.557 61.787

MASLLORENÇ 508 1.006 698 1.116 870 981 1.139 1.705 1.423 1.347 887 1.228 988 13.388

EL MONTMELL 1.730 3.261 3.519 4.416 5.281 3.942 3.045 4.937 5.097 4.061 2.919 3.084 3.360 46.902

SANTA OLIVA 3.450 4.200 4.480 4.683 5.661 4.433 5.450 4.838 5.766 6.091 2.488 48.090

EL VENDRELL 38.891 50.500 38.911 55.775 59.240 62.546 73.618 90.638 102.086 65.068 55.093 62.111 55.308 770.894

TOTAL 88.067 134.670 112.480 116.260 96.580 93.320 115.820 136.560 157.860 113.400 92.300 96.280 89.979 1.355.509

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

ALBINYANA 2.504 5.330 2.112 5.495 3.062 3.638 6.085 4.866 3.555 4.899 3.014 4.231 3.921 50.208

BANYERES 3.280 7.482 5.700 3.888 5.846 3.170 6.087 6.224 6.205 5.658 4.753 9.718 2.761 67.491

BELLVEI 2.303 4.564 3.664 4.479 4.474 4.981 5.001 5.148 6.857 9.566 4.194 5.912 3.701 62.541

CALAFELL 28.463 45.829 40.823 31.355 118.007

BONASTRE 727 1.648 855 1.767 1.903 1.676 2.889 2.624 1.944 2.625 2,45 1.028 1.525 22.934

LA BISBAL 3.830 5.660 6.240 6.440 10.980 5.280 5.600 5.860 46.060

LLORENÇ 2.381 6.446 4.257 5,62 6.214 266 5.825 4.706 5,413 6.996 6.675 6.592 3.896 66.906

MASLLORENÇ 508 1.610 583 1.309 1.273 1.209 1.817 1.420 2773 2.037 1.465 836 1.366 17.698

EL MONTMELL 1.730 4.204 1.749 3.087 2.501 3.373 3.558 4037 4.472 4.918 912 3.079 1.446 38.336

SANTA OLIVA 3.450 6.756 4.377 6.101 5.738 4.208 4.397 6.458 7.660 11.965 1.875 59.535

EL VENDRELL 38.891 56.912 36.300 64.719 74.830 52.058 72.221 105.087 114.621 98.716 58.022 68.884 49.084 851.454

TOTAL 88.067 140.781 100.420 127.820 105.840 78.579 113.540 146.810 159.940 158.360 89.640 105.880 73.560 1.401.170

PAPER - CARTRÓ (Kg)

ENVASOS (Kg)

VIDRE (Kg)

IDESCAT - POBLACIÓ 2020

DADES DEL SERVEI 2020

INDICADORS 2020

població servida 2020

Fracció Habitants Tones Cost EcoBP Cànon Ajuntaments

SELECTIVA 82.406 8.917 1.051.919 € 550.980 €

Paper i cartró  2.509   

Envasos  1.856   

Vidre  2.028   

Poda  2.523   

DEIXALLERIA 85.613 5.879 487.717 € 513.104 €

FORM+Resta 80.011 38.234 9.693.875 € 10.305.198 €

FORM  3.197   

Resta  34.197   

Mobles  840   

TOTAL  53.030 11.233.511 € 11.369.282 €

Fracció Kg/
(hab x dia) € / t € / 

hab

% de Recuperació
en Contenidors 2020

(Selectiva + FORM)

% de Recuperació EcoBP 2020
(Selectiva + FORM + Poda + 

Mobles + Deixalleria)

% de Recuperació EcoBP 2020
(Selectiva + FORM + Poda + Mo-

bles + Deixalleria + Triatge)

Selectiva 0,30 117,97 6,69

21,87% 35,51% 65,82%
Deixalleria 0,19 82,96 5,99

Form+Resta 1,31 253,54 128,80

Global 1,79 211,83 141,48

Municipi Habitants Selectiva Deixalleria FORM + Resta

ALBINYANA 2.468 2.468 2.468 2.468

ARBOÇ 5609  3.207  

BANYERES DEL PENEDÈS 3.207 3.207 3.207 3.207

BELLVEI 2.237 2.237 2.237 2.237

BONASTRE 685 685 685 685

CALAFELL 27.601 27.601 27.601 27.601

LLORENÇ DEL PENEDÈS 2.395 2.395 2.395  

MASLLORENÇ 505 505 505 505

EL MONTMELL 1.582 1.582 1.582 1.582

SANTA OLIVA 3.353 3.353 3.353 3.353

EL VENDRELL 38.373 38.373 38.373 38.373

TOTAL 88.015 82.406 85.613 80.011

Gestió residus indicadors 2020
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Municipi Habitants Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre TOTAL

ALBINYANA 2.504 2.411 3.268 4.527 9.705 10.988 6.138 8.494 4.883 2.850 12.540 5.960 4.701 76.465

BANYERES 3.280 5.903 8.052 11.882 11.815 16.483 10.178 10.659 9.025 5.067 17.670 8.163 7.933 122.830

BELLVEI 2.303 2.078 3.385 5.281 6.962 13.605 6.301 7.828 7.102 4.012 11.970 5.830 6.170 80.524

BONASTRE 727 1.247 1.867 3.018 3.376 3.140 1.939 2.498 2.367 1.795 4.560 2.073 2.351 30.231

EL VENDRELL 38.891 81.480 84.580 164.880 175.300 161.320 142.580 168.320 161.640 122.400 157.900 188.820 118.660 1.727.880

EL MONTMELL 1.730 2.660 2.568 3.772 6.962 7.064 4.524 7.161 4.883 2.856 7.980 4.794 3.085 58.309

TOTAL 49.435 95.779 103.720 193.360 214.120 212.600 171.660 204.960 189.900 138.980 212.620 215.640 142.900 2.096.239

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

ALBINYANA 2.504 1.060 1.030 2.530 2.160 2.380 1.980 3.180 3.000 1.090 890 2.380 2.430 24.110

BELLVEI 2.303 3.240 9.980 0 0 0 0 13.220

EL VENDRELL 38.891 40.480 50.780 51.970 65.980 62.630 75.290 114.210 93.930 62.070 63.640 67.820 65.340 814.140

TOTAL 43.698 41.510 51.810 54.500 68.140 65.010 77.270 120.630 106.910 63.160 64.530 70.200 67.770 851.470

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

ALBINYANA 2.504 77.376 77.467 87.194 85.243 93.344 83.028 97.621 102.536 100.513 77.516 65.902 63.582 1.011.322

BANYERES 

DEL P.

3.280 79.597 74.107 87.707 83.190 88.291 85.863 101.375 108.216 95.451 64.514 55.940 67.232 991.483

BELLVEI 2.303 23.380 17.901 29.630 28.266 32.053 29.319 35.338 37.277 30.121 22.200 28.247 21.313 335.045

CALAFELL 28.463 824.554 689.258 499.771 2.013.583

BONASTRE 727 21.109 18.931 21.718 22.902 25.117 23.217 27.411 29.196 26.813 16.220 17.979 14.863 265.476

BISBAL DEL P. 3.830 109.320 120.540 150.660 114.260 119.740 115.160 117.560 847.240

MASLLORENÇ 508 10.915 9.866 12.146 13.443 14.702 12.188 14.390 15.328 15.469 10.100 11.874 9.171 149.592

EL MONTMELL 1.730 83.369 70.065 86.578 106.125 83.365 83.018 97.914 104.292 84.035 76.623 71.897 58.600 991.881

SANTA OLIVA 3.450 111.030 101.577 110.532 120.172 116.797 106.097 125.266 133.425 111.988 56.757 1.093.641

EL VENDRELL 38.891 1.123.591 1.081.388 1.229.444 1.374.760 1.560.190 1.653.250 1.796.105 1.931.310 1.518.429 1.299.510 1.229.140 1.271.220 17.068.337

HOSPITAL

EL VENDRELL

21.540 12.940 21.960 20.900 9.360 16.700 8.020 14.340 11.760 19.440 18.940 24.500 200.400

TOTAL

EL VENDRELL

1.145.131 1.094.328 1.251.404 1.395.660 1.569.550 1.669.950 1.804.125 1.945.650 1.530.189 1.318.950 1.248.080 1.295.720 17.268.737

TOTAL 85.686 2.362.461 2.153.500 2.186.680 1.855.001 2.023.219 2.202.000 2.423.980 2.626.580 2.108.839 1.762.620 1.615.079 1.648.041 24.968.000

VOLUMINOSOS (Kg)

PODA (Kg)

FORM (Kg)

RESTA (Kg)

Indicador vehicles cada 1.000 habitants

Municipi Padró 2020
Resta

vehicles / 
1000h

Orgànica
vehicles / 

1000h

Paper
vehicles / 

1000h

Vidre
vehicles / 

1000h

Envasos
vehicles / 

1000h

ALBINYANA 2.504 0,184 0,092 0,019 0,019 0,019

BANYERES DEL PENEDÈS 3.280 0,095 0,048 0,016 0,016 0,016

BELLVEI 2.303 0,071 0,036 0,031 0,031 0,031

BONASTRE 727 0,141 0,071 0,020 0,020 0,020

CALAFELL 28.463 0,176 0,070 0,005 0,005 0,005

LLORENÇ DEL PENEDÈS 2.381 0,025 0,025 0,025

MASLLORENÇ 508 0,104 0,052 0,018 0,018 0,018

EL MONTMELL 1.730 0,371 0,185 0,036 0,036 0,036

SANTA OLIVA 3.450 0,077 0,038 0,021 0,021 0,021

EL VENDRELL 38.891 0,154 0,051 0,020 0,020 0,020

LA BISBAL 3.830 0,261 0,261 0,261 0,261 0,261

TOTAL 88.067 1,635 0,643 0,212 0,212 0,212

Indicador contenidors cada 1.000 habitants
Municipi

Padró
2021

Resta Orgànica Paper Vidre Envasos
Resta

Contenidors

/ 1000h

Orgànica

Contenidors

/ 1000h

Paper

Contenidors

/ 1000h

Vidre

Contenidors

/ 1000h

Envasos

Contenidors

/ 1000h

ALBINYANA 2.504 90 59 45 45 45 35,94 23,56 17,97 17,97 17,97

BANYERES
DEL PENEDÈS

3.280 81 36 35 35 35 24,7 10,98 10,67 10,67 10,67

BELLVEI 2.303 36 36 36 36 36 15,63 15,63 15,63 15,63 15,63

BONASTRE 727 34 13 15 12 12 46,77 17,88 20,63 16,51 16,51

CALAFELL 28.463 431 331 346 346 347 15,14 11,63 12,16 12,16 12,19

LLORENÇ
DEL PENEDÈS

2.381 35 33 34 0 0 14,7 13,86 14,28

MASLLORENÇ 508 20 7 9 7 9 39,37 13,78 17,72 13,78 17,72

EL MONTMELL 1.730 190 74 59 54 56 109,83 42,77 34,1 31,21 32,37

SANTA OLIVA 3.450 96 12 50 45 44 27,83 3,48 14,49 13,04 12,75

EL VENDRELL 38.891 515 212 280 286 278 13,24 5,45 7,2 7,35 7,15

LA BISBAL
DEL PENEDÈS

3.830 85 46 46 58 46 22,19 12,01 12,01 15,14 12,01

TOTAL 88.067 1.578 826 956 957 942 31,88 14,29 16,12 15,22 15,72

Fracció Kg / (hab x dia) €/t €/hab

Any 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Selectiva 0,30 0,28 117,97 128,22 6,69 3,73

Deixalleria 0,19 0,28 82,96 94,33 5,99 10,02

Form+ Resta 1,31 1,19 253,54 287,51 128,80 101,47

Global 1,79 1,75 211,83 217,57 132,80 115,23

Indicadors cost per tona recollida

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

ALBINYANA 2.504 9.600 12.308 16.910 14.317 15.647 15.003 15.907 14.972 15.911 13.366 10.885 10.917 165.773

BANYERES 3.280 9.240 9.148 11.172 11.460 13.990 11.183 13.540 15.760 14.260 12.336 11.308 10.223 143.620

BELLVEI 2.303 15.226 16.294 19.160 20.061 20.404 19.194 21.796 22.468 20.050 17.208 18.382 18.198 228.441

CALAFELL 28.463 91.200 83.760 52.720 227.680

BONASTRE 727 1.677 1.859 2.899 2.520 2.927 2.509 4.074 4.088 3.380 2.320 2.434 2.750 33.537

LA BISBAL 3.830 8.580 10.200 8.980 7.940 8.800 8.700 8.620 61.820

MASLLORENÇ 508 2.057 2.396 3199 3.133 2.863 3.623 3.509 3.635 2.754 2.894 2.663 2.678 36.404

EL MONTMELL 1.730 4.501 5.753 10.045 7.617 9.954 7.479 10.719 10.994 9.584 9.506 9.528 7.194 101.974

SANTA OLIVA 3.450 4.598 4.562 4.795 5.202 6.040 4.189 5.934 5.224 5.281 2.609 48.434

EL VENDRELL 38.891 59.160 58.600 76.840 91.240 85.240 99.760 159.280 179.880 126.080 83.920 62.250 69.300 1.141.820

TOTAL 88.067 197.259 194.680 197.740 145.580 157.060 171.620 244.959 266.001 205.340 152.959 126.420 129.880 2.189.498
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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 ges-
tió dels seus residus de les fraccions paper i cartró, en-
vasos 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 in-
versions 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: 
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.

Repercussió Econòmica1 = [%d’Ús1 x DS] + BGR1

%d’Ús = x100
(CP1 x FrP1) + (CE1 x FrE1) + (CV1 x FrV1)

Σn
1=1 [(CP1 x FrP1) + (CE1 x FrE1) + (CV1 x FrV1)]
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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 res-
ta, 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 mu-
nicipi té en relació amb l’ús total dels serveis, s’ha elaborat 
un model de càlcul mitjançant les següents variables:

· 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).

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.

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

Repercussió Econòmica1 = [U%1 x DS] + DPT1

U%1= x100
[(FRR1 + FNR1)(5UBR1+CR1)]+[(FRF1+FNF1)(5UBF1+CF1)]

Σn
1=1 {[(FRR1 + FNR1)(5UBR1 + CR1)]+[(FRF1+FNF1)(5UBF1+CF1)]}

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.










