Nomenclatures i font de les dades
ARC: Agència de Residus de Catalunya.
Les dades d’ARC són del 2015.
Idescat: Institut d’Estadística de Catalunya.
Les dades de l’Idescat fan referència al nombre d’habitants dels municipis.
EcoBP: Les dades relatives al Baix Penedès han estat recollides per EcoBP i fan
referència a la mitjana dels 10 municipis que formen part d’EcoBP.
Dades del centre de deixalleries: inclouen també les dades de recollida de les
deixalleries mòbils.
Serveis de recollida complementaris: podes, mobles, etc.

D’acord amb el compromís d’EcoBP de minimitzar l’impacte ambiental,
aquesta publicació ha estat impresa en paper ecològic.
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Havent transcorregut tres anys de transformació del sistema de recollida selectiva a illes de cinc fraccions i amb
la implantació de més de 2.000 nous contenidors, el 2016 ha estat un any de bons resultats, on el repte Baix
Penedès ha avançat notòriament tot i que cal continuar treballant activament per millorar encara molt més els
resultats obtinguts.
Durant el 2016 s’han dut a terme diverses campanyes de sensibilització a la ciutadania, on cal destacar la prova
pilot que s’ha dut a terme amb la repartició de la Caixa Recicladora al sector de la Creu del Vendrell, aquests
contenidors amb rodes van sorgir de la idea guanyadora del Programa Escolar dut a terme durant l’any 2015.
També cal fer esment a les campanyes de sensibilització als grans productors on l’objectiu de la campanya
ha consistit en oferir informació sobre la recollida selectiva de residus municipals, partint d’una diagnosi dels
residus generats i un recull de dades sobre el procediment utilitzat per a reciclar, i així promoure la sensibilització
vers la importància del reciclatge de forma més personalitzada.
Un altre aspecte destacable és la campanya de seguiment de la separació selectiva de residus, que s’ha dut a
terme als 10 municipis que formen part d’EcoBP on s’ha donat informació per promoure el correcte reciclatge i
s’han realitzat enquestes a la ciutadania tant als seus domicilis com a peu de carrer.
Com a empresa compromesa amb el medi ambient durant aquest any 2016 hem implantat la norma ISO 50001
de Sistema de gestió energètica, ja que son diversos els beneficis derivats de la seva implantació on la naturalesa
dels mateixos són clars des d’un punt de vista medi ambiental, econòmic i d’imatge amb el que esperem
aconseguir un estalvi d’energia a curt termini.
En referència a l’índex de sinistralitat cal remarcar que durant l’any 2016 s’ha reduït gràcies al treball
interdepartamental i al sistema de gestió integral com a empresa saludable.
Amb tot això, els resultats del 2016 han assolit un increment de la recollida selectiva (envasos, paper i vidre)
als municipis que formen part d’EcoBP del 8.29% respecte l’any 2015 i pel que fa la recollida de rebuig ha
augmentat un 0,45% en relació a l’any anterior suposant un increment sobre el pressupost global anual d’un
1.87%.
Tot i havent millorat els resultats en quan a la recollida selectiva de la comarca, encara estem per sota la mitjana
catalana. Aquesta insuficiència es pretén resoldre l’any 2017 gràcies a les següents mesures:
1- Incrementar les campanyes de comunicació i conscienciació mitjançant l’educadora ambiental Anna
Batet (comerços, mercats, escoles, polígons, etc.).
2- Aquest mes de juny s’inicia la recollida porta a porta comercial de grans productors a les zones
costaneres del municipi del Vendrell i de Calafell.
3- Incorporació en els propers 2-3 anys d’un sistema de tancament de contenidors, afavorint així la
recollida selectiva, entre d’altres.
Dins la memòria d’activitats que presentem tot seguit, es descriuen els principals resultats de la gestió realitzada
durant l’exercici 2016 i els avenços del model EcoBP que ha permès aconseguir aquests resultats.
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Reciclatge a Catalunya

38.9%
Reciclatge Catalunya

26,6%
Reciclatge Baix Penedès

38 POSICIÓ DE RECICLATGE PER COMARQUES
42 (COMARQUES TOTAL)
*Font: Dades Agència de Residus de Catalunya 2015
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Accions de sensibilització al ciutadà, que s’han dut
a terme durant l’any 2016
sensibilització esdevé el marc idoni per a promoure i
recordar el procediment d’adhesió, marcant l’objectiu
d’aconseguir un 70% d’adhesions al servei. Així, en el
cas dels comerços es recorden els serveis dels quals
disposen, els horaris que han de respectar i l’ordenança que han de complir. S’han realitzat un total de
638 enquestes.

Vendrell Platja

Campanyes de sensibilització als
comerços i a la ciutadania
Calafell Platja
S’han realitzat un seguit de visites porta a porta als
establiments comercials de la zona de Calafell Platja (bars, restaurants, immobiliàries, etc.), així com un
seguit de visites a les comunitats de veïns.
L’àmbit d’actuació s’ha centrat en la zona de vianants
del sector de Calafell Platja, on s’observa un baix ús
dels contenidors de selectiva per part de les comunitats de veïns, a part de què en molts casos deixen la
bossa de brossa a la mateixa porta de casa o utilitzen
el contenidors del passeig (que són els reservats en
cas d’emergència).
L’objectiu de la campanya ha consistit en oferir informació sobre la recollida selectiva de residus municipals, partint d’una diagnosi dels residus generats
i un recull de dades sobre el procediment utilitzat
per a reciclar, i així promoure la sensibilització vers
la importància del reciclatge de forma més personalitzada. L’Ajuntament ofereix un servei de recollida
de l’orgànica i del paper/cartró comercial, facilitant
les eines i els mitjans per fer-ho, i la campanya de
Educadors

Material

A la zona costanera del municipi del Vendrell, concretament els sectors del Francàs, Brisamar, Coma-ruga,
Sant Salvador i Sanatori, s’ha seguit la mateixa metodologia que a Calafell, realitzant visites porta a porta
comercials i a les comunitats de veïns. Aquesta ha
estat implantada amb la mateixa finalitat de sensibilització i augment de la recollida selectiva del sector.
L’elecció de la zona costanera ve motivada per la duplicació de la població i els serveis durant els períodes
d’estiu, de manera que molts dels establiments i les comunitats de veïns no disposen de la informació del sistema de recollida municipal. S’ha posat especial èmfasi
en els sectors de la restauració i l’hoteleria, que tenen
un impacte considerable en els resultats de la gestió de
residus comarcals ja que són grans generadors de residus i, durant els mesos d’estiu, al augmentar l’activitat
n’incrementen el volum generat. S’han realitzat un total
de 270 enquestes.

Prova pilot: implantació idea “La
Caixa recicladora/Els contenidors
amb rodes”
De les 32 idees creatives proposades l’any passat per
diferents alumnes dins el programa escolar, se n’escullen
dues per aplicar a la ciutadania: “La caixa recicladora”,
de la classe 5è A de l’escola La Ginesta de Calafell, i “Els
contenidors amb rodes”, de la classe de 5è B de l’escola
Pau Casals del Vendrell.

Resultats
Conscienciació als comerços i ciutadania

Campanya Calafell Platja

6

Cartells informatius segons
tipologia d’establiment

Campanya Vendrell Platja

6

Cartells informatius segons
tipologia d’establiment

Conscienciació als comerços i ciutadania
Conscienciació a la ciutadania

Seguiment in situ

6

Tríptics informatius de la recollida

Prova pilot

6

Enquesta de satisfacció i cubell

Augment de l’índex d’adhesió al servei municipal
pels comerços

Índex habitatges que reciclen
Valoració del servei de recollida
Conscienciació a la ciutadania

% Percentatge mig de recuperació fracció
envasos / paper / vidre / resta/ FORM

1. Separes
per costum
selectivament (matèria

orgànica, plàstic, paper,
vidre, rebuig)?
Si
No

Percentatge de població que reciclen

Per què?

Tenint en compte el baix índex de reciclatge a la comarca, s’ha considerat interessant fer una prova pilot en un
sector dels 10 municipis que formen part d’EcoBP , lliurant la “caixa recicladora / contenidor de rodes” als habitatges que vulguin participar-hi, fer-ne un seguiment i
comprovar si hi ha un augment del reciclatge en aquest
sector.
Enguany, el sector escollit per implantar aquesta idea és
el sector de La Creu (El Vendrell), que té una densitat
de població estimada d’entre 300 - 400 habitatges, una
població estacional mitja i un percentatge de fracció selectiva baix (8,08 % l’any 2015 i 7,39 % primer trimestre
2016). S’ha arribat a un 56,44% de la població, havent-se
adherit 254 habitatges i havent detectat que la majoria de
famílies que no reciclen és degut a la manca d’espai.

Campanya de seguiment “in situ”
de la separació selectiva de residus
S’ha realitzat als 10 municipis que formen part d’EcoBP
una campanya de seguiment de la separació selectiva,
l’ús dels diferents contenidors i avaluació “in situ” del
grau de participació en la recollida selectiva.
En el cas del Vendrell i Calafell s’han escollit els sectors
que tenen un percentatge de selectiva inferior al 20%,
per tant, són els que necessitaven una actuació immediata, i a la resta de poblacions s’ha pogut ampliar la
campanya a tots els sectors del municipi.
Aquesta supervisió permet conèixer el grau d’utilització
dels contenidors, però també de la participació en la recollida porta a porta, l’ús de les bosses compostables,
l’existència de desbordaments i la presència d’impropis,
permet recollir el feedback de la població dels diferents
punts crítics, com són els motius pels quals no es recicla, les ubicacions dels contenidors, olors, horaris, entre
d’altres. Addicionalment serveix com mesura de control
del servei de recollida.
Les actuacions realitzades s’engloben en tres tipus:
- Realització d’enquestes
- Informació als habitatges
- Informació en les ubicacions dels contenidors o pel carrer
Els resultats de les enquestes realitzades són els següents:

Falta d’espai
Altres
No és necessari
No ho sé fer
Pèrdua de temps

Motius pels quals no es recicla

2. Portes
els residus
a la deixalleria?
Si, a la deixalleria mòbil
Sí, a la deixallera comarcal
Si, ambdues
No

Ús de les deixalleries

3. Coneixes
el web
d’EcoBP?
Si
No
Coneixença del web d’EcoBP

4. Consideres
que existeixen dificultats per
fer la separació de
residus al municipi?

Sí, altres
Si, degut a la falta d’informació
No
Si, perquè no hi ha disponibilitat
a l’abast de tots els contenidors
per fer una correcta segregació
Dificultats en el reciclatge

Resultats
de gestió

Resultats
de gestió
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Cap al reciclatge més eficient,
ràpid i segur
Gràcies als nous equips adquirits l’any
2013 (4 camions, 2.187 contenidors), els
municipis adscrits a EcoBP han millorat
els índex de reciclatge els ultims anys,
però cal més implicació de la ciutadania
per arribar als objectius.
El model recull els residus de forma selectiva en contenidors de superfície, ubicats al carrer en les anomenades
illes de 5 fraccions, és a dir, àrees d’aportació que aglutinen els 5 tipus de contenidors (groc, blau, verd, marró i
gris) en un mateix espai.
A més de facilitar el reciclatge als ciutadans, aquest model té l’avantatge de ser més eficient, ràpid i segur, gràcies als camions de càrrega lateral que gasten menys
combustible, redueixen el temps de càrrega dels contenidors i permeten a l’operari treballar sense baixar del
vehicle.
A continuació es mostren diversos indicadors d’eficiència i la seva evolució al llarg dels darrers anys. Aquests
indicadors ens permeten avaluar la gestió i evolució dels
serveis, detectar possibles deficiències i posar en marxa les accions correctores oportunes per esmenar-les,
d’acord amb els principis generals de bona gestió.

Seguim per sota de la mitjana catalana
Comparativa comarcal
Mitjana Catalunya: 38,9%
Mitjana Baix Penedès: 26,6%
Posició: 38 de 42
La comparativa entre comarques del 2015 (l’ARC encara
no disposa de dades del 2016) ens permet veure que el
marge de millora quant a proporció de recollida selectiva
és molt gran d’acord amb les previsions d’EcoBP. En els
propers anys ens volem situar per sobre de la mitjana
catalana gràcies als resultats del sistema de recollida implantat a finals de l’any 2013.
Tot i no disposar de les dades de l’ARC de l’any 2016
on ens permet veure la nostra situació dintre de la mitjana catalana, si disposem de la dada dels municipis que
formen part d’EcoBP on podem apreciar un augment de
la recollida selectiva (paper, envasos i vidre) d’un 8,29%
respecte a l’any 2015.

Recollida selectiva bruta i fracció resta
de les comarques de Catalunya, 2015

(Font: Dades Agència de Residus de Catalunya)
Posició de reciclatge per comarques
De reciclatge
Respecte al 2014

Aquí sumes
Si tu separes bé,
tots estalviem
per cada tona de
residu que
es recicla

38 de 42
26,65%
1,41%

Resultats
de gestió

Mitjana Catalunya:

38,9%

Mitjana Baix Penedès:

26,6%

Respecte el 2014

+1,41%

Posició:

38 de 42

RESIDUS GENERATS
PER HABITANT

REDUIR ELS
RESIDUS IMPROPIS,
LA TASCA PENDENT
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Seguim per sota de
la mitjana catalana
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Resultats
de gestió
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Generació de residus

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

Equació:
RESIDUS MUNICIPALS
PER HABITANT I DIA

KG ANUALS DE RESIDUS
MUNICIPALS RECOLLITS

(NOMBRE D’HABITANTS X 365 DIES)

Resultats
de gestió
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Reciclem més, però no suficient
L’any 2015 (dades més recents), els municipis del Baix
Penedès han reciclat un 26,65%, la qual cosa representa
una evolució en l’índex de reciclatge d’un 1,41 % més
que l’any anterior.

La comparativa entre comarques del 2015 (l’ARC encara
no disposa de dades del 2016) ens permet veure que el
marge de millora quant a proporció de recollida selectiva
és molt gran d’acord amb les previsions d’EcoBP. En els
propers anys ens volem situar per sobre de la mitjana
catalana gràcies als resultats del sistema de recollida implantat a finals de l’any 2013.

Residus comarcals recollits selectivament:
(només en contenidors)
Any 2015 (Font: Dades pròpies)

12,20 %

Totes les dades són en tones

Any 2016 (Font: Dades pròpies)

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

Totes les dades són en tones
* Dades estimades

Memòria 2016

L’evolució de la separació en origen.

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

Proporció en pès de les

diferents fraccions recollides l’any 2015

Reduir els
residus impropis,
la tasca pendent
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Es continua lluitant per aconseguir
reduir els índex de residus impropis
mitjançant la implementació dels
nous contenidors, que compten amb
obertures ajustades a la forma dels
diferents tipus de residus.
Aquests residus generen costos afegits al sistema, ja que en comptes
de ser reciclats i suposar un ingrés,
s’ha de pagar perquè siguin triats a la
planta de triatge de Botarell i, posteriorment, dipositats a l’abocador.

Resultats
de gestió
Ús consolidat de la deixalleria comarcal

Memòria 2016
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Durant l’any 2016 s’han produït un total
de 10.229 entrades a la deixalleria.
Això suposa un augment interanual del
11,79%. Més de la meitat dels usuaris
són particulars.

Nou programari per a millorar la gestió
de la deixalleria.
Des de l’any 2015 tenim en marxa el nou programari de
gestió de la deixalleria comarcal, que permet tenir un
control exhaustiu dels residus entrats a la deixalleria, així
com de les sortides. Els usuaris, i també els residus que
duen a la deixalleria, queden registrats automàticament i
no de forma manual com abans.

Resultats
de l’exercici

Resultats
de l’exercici
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Les dades econòmiques
A continuació es presenta el compte de resultats de l’exercici 2016:
EcoBP, S.L. (B-43636729)
Empresa Comarcal de Serveis Mediambientals del Baix Penedés, S.L.

Compte de resultats a 31/12/2016
SELECTIVA
Quota del servei

DEIXALLERIA

RSU
I FORM POBLES

RSU
CALAFELL

RSU
EL VENDRELL

TOTAL
EXERCICI 2016

TOTAL
EXERCICI 2015

% Variació

454.902,9

405.500,0

939.038,1

2.701.000,0

3.620.000,0

8.120.441,0

8.137.921,2

7.034,93

-1.153,25

18.022,46

129.384,01

40.127,81

193.415,96

0,00

Venta de Subproductes

475.109,60

5.910,30

0,00

2.398,62

0,00

483.418,52

471.625,05

Producció

937.047,38

410.257,09

957.060,55

2.832.782,59

3.660.127,85

8.797.275,46

8.609.546,28

2,18%

5.978,34

0,00

5.950,83

0,00

0,00

11.929,17

34.468,11

-65,39%

Total Ingressos

943.025,72

410.257,09

963.011,38

2.832.782,59

3.660.127,85

8.809.204,63

8.644.014,39

1,91%

Mà d’obra

267.179,91

37.802,38

222.044,24

514.757,83

1.090.216,90

2.132.001,26

2.111.266,17

0,98%

1.534,18

327,00

1.267,76

8.664,15

27.731,13

39.524,22

45.571,27

-13,27%

231.733,06

7.394,22

70.373,87

52.814,75

184.332,53

546.648,43

528.048,61

3,52%

Reparació vehicles
i maquinaria

33.663,30

57.660,25

12.488,48

51.431,43

160.787,25

316.030,71

315.390,68

0,20%

Lloguer maquinaria

81.788,88

0,00

0,00

2.313,89

0,00

84.102,77

85.961,98

-2,16%

9.710,72

1.726,08

6.430,24

23.912,74

23.572,72

65.352,50

65.305,38

0,07%

Combustibles

60.797,43

43.584,94

43.378,44

131.139,13

143.134,68

422.034,62

471.728,99

-10,53%

Altres costos de
vehicles i maquinaria

16.378,23

30.415,92

16.035,16

172.142,60

124.763,80

359.735,71

369.116,21

-2,54%

Quota pendent del
servei

Altres Ingressos

Altres materials de
consum
Amortització vehicles
i maquinaria

Impostos
i assegurances vehicles

Eliminació
Total cost directe
Mà d’obra

-0,21%

2,50%

9.850,47

145.857,27

448.455,65

1.149.347,28

1.416.129,11

3.169.639,78

2.935.907,77

7,96%

712.636,18

324.768,06

820.473,84

2.106.523,80

3.170.668,12

7.135.070,00

6.928.297,06

2,98%

12.013,58

12.103,94

20.633,89

31.959,71

33.233,19

109.944,31

108.792,93

1,06%

Amortitzacions

0,00

1.132,26

0,00

135.577,87

0,00

136.710,13

108.928,12

25,50%

Manteniment

0,00

2.049,72

0,00

8.141,18

0,00

10.190,90

9.829,30

3,68%

Finançament intern

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Finançament extern

3.133,06

1.756,71

2.366,63

3.143,02

3.412,70

13.812,12

34.382,50

-59,83%

0,00

3.818,11

0,00

1.475,43

0,00

5.293,54

9.777,47

-45,86%

4.450,31

3.211,03

427,75

6.577,73

4.281,66

18.948,48

18.264,48

3,74%

Altres costos indirectes

154.211,05

36.801,83

61.328,59

369.416,89

224.840,27

846.598,63

906.667,64

-6,63%

Total cost indirecte

173.808,00

60.873,60

84.756,86

556.291,83

265.767,82

1.141.498,11

1.196.642,44

-4,61%

Total costos

886.444,18

385.641,66

905.230,70

2.662.815,63

3.436.435,94

8.276.568,11

8.124.939,50

1,87%

56.581,54

24.615,43

57.780,68

169.966,96

223.691,91

532.636,52

519.074,89

2,61%

Subministraments varis
Impostos,
assegurances i taxes

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

Es redueix
el cost global
per tona
de residu
El sistema de transferència de residus,
el augment en la recollida selectiva,
l’increment de volum d’EcoBP i el major
poder de negociació amb els proveïdors
permet reduir el cost per tona de residu.
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.

1. Cost per tona recollida
Augmenta el cost del rebuig i
disminueix el de la recollida selectiva i deixalleria

L’indicador de cost per tona ens diu que tant el
cost de la deixalleria com dels serveis de recollida selectiva disminueixen, mentre que el cost
del rebuig augmenta.

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

Evolució interanual
cost per tona recollida
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COST REBUIG

COST SELECTIVA
I DEIXALLERIA

Resultats
de l’exercici

Evolució interanual cost per habitant servit
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2. Cost per habitant
per cada fracció de residu

Augmenta el cost de la recollida de rebuig

Disminueix el cost per habitant de la recollida selectiva
de residus però augmenta el de la recollida de la fracció
Resta i del servei de Deixalleria la qual cosa fa augmentar
el cost global. Això és així gràcies a que, per una banda
els serveis de recollida selectiva ja no incorporen despeses derivades dels serveis que es feien els anys anteriors
amb vehicles i maquinaria obsoleta, i per altra banda
s’observa un augment del cost de la recollida de Rebuig.
Aquesta fracció tindrà cada vegada un cost més elevat,
donat que l’Agència de Residus de Catalunya cada any
augmenta el cost de la taxa per deposició de residus
d’aquesta fracció.
El servei de selectiva amb la nova flota de vehicles i amb
els nous contenidors és molt més eficient, i ens ha permès reduir notablement el cost per habitant servit. Ara
es consolida el servei, i caldrà que els habitants millorin
la separació en origen per obtenir millors resultats en la
venta de subproductes, i continuar millorant aquest rati
de cost per habitant.
Tanmateix, és desitjable que durant els propers anys el
cost per habitant de la recollida selectiva augmenti, i el
cost per habitant de la recollida de rebuig disminueixi,
sempre i quant el cost global disminueixi. Això significarà que es destinen una major quantitat de recursos a
la recollida selectiva, i que en global, els costos de la
recollida de residus disminueixen al millorar el reciclatge.
Caldrà doncs reduir dràsticament els serveis de recollida
de Rebuig, ampliant paral·lelament els serveis de recollida de fraccions selectives.

Disminueix
el cost per habitant
de la recollida
selectiva

Per entendre l’evolució del cost per habitant s’ha de tenir
en compte el factor que determina i limita el càlcul real
d’aquest indicador.
Aquest indicador es calcula segons el nombre d’habitants inscrits al padró municipal de cada localitat i no
pas segons el nombre d’usuaris, és a dir, el nombre de
persones que utilitzen el servei i que inclouen també la
població estacional (turistes, segones residències, etc.).
Per què no utilitzem la unitat “nombre d’usuaris”, en el
càlcul d’aquest indicador, doncs, si la comarca té una
població estacional molt elevada?
Ja que no és possible determinar aquest nombre per
manca de fonts:
1) L’Agència de Residus de Catalunya utilitza només dades del padró.
2) L’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) només
dóna dades de la població estacional d’alguns municipis, però no de tots. En el cas del Baix Penedès,
només dóna les dades de l’Arboç (104,7%), de Calafell
(152,9%) i del Vendrell (118%).
El cost de la gestió dels residus es concentra en la recollida de la fracció rebuig, la qual cosa evidencia el baix
nivell de reciclatge del Baix Penedès.
S’ha de tenir en compte que com més recicli o separi en
orígen el ciutadà, més ingressos tindrà el sistema i més
millorarà aquest indicador.
És per aquest motiu que EcoBP, a banda de millorar el
sistema de gestió, també potencia, en coordinació amb
el Consell Comarcal, programes de sensibilització i participació ciutadana com l’acció de sensibilització i participació ciutadana ‘Repte Baix Penedès’, que es va posar
en marxa a finals del 2013.
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Innovant de cara
al 2016: estudi
sectoritzat

Memòria 2016

23

Seguirem innovant, aplicant les noves tecnologies a la
gestió de residus. Volem oferir un servei més ajustat a
les necessitats de la ciutadania i contribuir a la gestió
intel·ligent dels municipis.

Sectorització

QUÈ ANALITZEM
Índex Percentual de
Recuperació en Contenidors

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

x 100
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operatiu

Els municipis
es divideixen
en diferents
sectors

Sectorització
Municipi
Albinyana
(2.303 habitants)
Banyeres del Penedès
(3.091 habitants)
Bellvei
(2.190 habitants)
Bonastre
(639 habitants)

Sectors
Albinyana Poble; Les Peces ; Bonaterra; La Papiola
Banyeres Poble; Saifores; Sant Miquel de Banyeres; Casa Roja; Priorat de Banyeres.
Bellvei Poble; Baronia; Polígon Industrial Els Massets
Bonastre Poble; Urbanització La Vinya; Urbanització La Font de la Gabatxa

Calafell
(24.289 habitants)

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

El Montmell
(1.397 habitants)

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

El Vendrell
(36.482 habitants)

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

Llorenç del Penedès
(2.323 habitants)
Masllorenç
(502 habitants)
Santa Oliva
(3.260 habitants)

Llorenç Poble; Priorat
Masllorenç; Masarbonès
Santa Oliva Poble; Pedreres; Polígon Industrial Molí d’en Serra; Santa Oliva Exterior

* Font dades població Idescat 2016

Resum ranking tots els municipis
Percentatge mig de recuperació en contenidors: percentatge de residus de
fraccions selectives recollides (FORM, envasos, vidre, paper/cartró) en contenidors respecte el total de residus recollits en contenidors (exceptuant el
municipi de Llorenç del Penedès, degut a què no es disposa de les dades del
resta, i exceptuant els Polígons Industrials
Període gener a desembre de 2016.

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

Resultats de la sectorització

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

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

Model
operatiu

SECTORS
CRÍTICS

Memòria 2016

Sectors amb pitjors resultats
(amb menys d’un 10% de recuperació en contenidors)

S’han fet diverses campanyes a nivell global a tota la comarca
Sectorització dels municipis adscrits als serveis d’ECOBP
Consisteix en dividir els municipis en sectors, i mitjançant el pesatge embarcat
observar quins són els sectors crítics
Durant l’any 2016 s’han posat en marxa programes específics en els sectors
crítics, aquells que presenten pitjors resultats de reciclatge en contenidors.

26

Model
organitzatiu

Model
organitzatiu

Memòria 2016

29

Un model de referència
VISIÓ, MISSIÓ, VALORS
1. Visió

3. Valors

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 mancomunitat de
ser- veis, així com per la utilització
de processos d’avantguarda i eficiència, sempre al servei de la ciutadania.

2. Missió
Promoure els hàbits de reciclatge per
contribuir a la millora de la qualitat
de vida dels veïns del Baix Penedès
i minimitzar l’impacte ambiental dels
residus, posant a disposició dels ciutadans un servei proper i d’alt nivell
tecnològic que maximitza la recuperació, reutilització i valorització d’aquests residus.

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 tècnics i assegurar l’estat òptim
de la maquinària, per aconseguir ser
més eficients i maximitzar els beneficis per a la comarca del Baix Penedès.
Flexibilitat i proximitat: De la nostra
naturalesa publicoprivada n’emana el desig de servir a la ciutadania
i d’ajustar-nos a les seves necessitats.

Sostenibilitat: treballem perquè la
comarca del Baix Penedès sigui autosuficient i pugui gestionar els seus
residus tenint cura del medi ambient.
Transparència: creiem en la transparència, i per això assegurem que
els municipis i els ciutadans puguin
fer el seguiment i el control de l’activitat.
Responsabilitat social: volem aportar solucions a un dels problemes
més importants de la societat, la
pro- ducció de residus, millorant el
be- nestar de les persones i assegurant el de les generacions futures.

Avantatges
de la mancomunitat
utes eficients.
di de r
• Estu cacions més
i ubi

• Processos d’avantguarda.

• Amortització de les
inversions.

ies
cnolog
e
t
e
d
• Ús eficients.
més

• Major capacitat
de negociar preus.

s.
petitiu

• Pre

s com
us mé

• Estalvi en desplaçaments.
• Optimització de recursos.
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ESTRUCTURA
ORGANITZATIVA
EcoBP és una societat mixta,
formada pel capital públic (33,33%)
i Fomento de Construcciones y
Contratas, SA (66,6 %).

10
municipis que formen
part d’EcoBP
• Albinyana
• Banyeres del Penedès
• Bellvei
• Bonastre
• Calafell
• Llorenç del Penedès
• Masllorenç
• El Montmell
• Santa Oliva
• El Vendrell

Memòria 2016

ESTATUTS
I ORGANITZACIÓ DE L’EMPRESA
Capital social d’EcoBP: 540.000

Objecte social: servei públic de gestió de residus
Capital públic: 33,3%
6 consellers
Aporta coneixement del territori i garanteix la resposta a necessitats socials.
Vocació de servei públic.
Es necessita el vot favorable de la majoria del capital públic per a acordar les decisions principals de
la Junta General (augment o reducció del capital,
transformació, fusió o 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: 66,6
6 consellers

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

€

%

Garanteix un alt coneixement professional i capacitat tècnica.
Capacitat d’inversió (tecnologia innovadora, infraestructura) i solvència econòmica.
Resposta a les necessitats de la comarca amb agilitat i eficiència.
Adopta decisions empresarials sobre la producció
del servei.
Disposa de dret de vot de qualitat en el Consell d’Administració i nomena el titular de Gerència.

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

Capital
humà

Empresa
saludable
Des de 2011 Ecobp treballa per un entorn laboral on la
seguretat, la salut i el benestar de les persones es el gran
objectiu, seguint així les directrius de la OMS definits
en el seu pla d’Acció Mundial .El concepte d’ Empresa
Saludable neix de la nostra cultura preventiva integral i
gestionada de forma inter- departamental, de la Responsabilitat Social Corporativa i de la gestió de las persones.
Hem creat un Sistema de Gestió Integral d’Empresa
Saludable implantant diferents programes per promoure
el benestar i els hàbits saludables de la nostra plantilla i
la sostenibilitat del medi ambient, aquestes accions són
essencials per potenciar la productivitat, competitivitat,
qualitat i Bona imatge de l’Empresa.

La feina realitzada fins avui ha comportat que en el 2016
Ecobp ha sigut, juntament amb altres empreses de la
delegació de Catalunya II, la primera empresa a aconseguir la Recertificació de AENOR com: Model d’ Empresa Saludable

Memòria 2016
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Així ECOBP segueix sent empresa pionera, ja que en
el 2015 també va ser la primera empresa del sector en
certificar-se per l’INSHT “ Model d’empresa de bones
pràctiques en promoció de la salut i en 2013 la primera empresa del sector en aconseguir la Certificació de
Model de Empresa Saludable de AENOR.
Hem rebut el Reconeixement a l’empresa per l’alta inserció de personal en exclusió social de la fundació
incorpora (PREMIOS INCORPORA) i Reconeixement
del Departament de Salut i del Banc de sang com
empresa implicada i dedicada amb la promoció de la
donació de sang.
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Programa Preventiu
d’alcohol i/o drogues
ANTECEDENTS
Des de 2008 es va implantar una política d’actuació de
tolerància zero a l’alcohol i/o altres drogues en l’entorn
laboral. La finalitat és ajudar a tot el personal en la prevenció de totes aquelles problemàtiques relacionades
amb el consum d’alcohol i drogues tant en l’entorn laboral como extralaboral.
ACCIONS:
•Realització de proves de detecció d’alcohol i/u altres
drogues. S’han continuat realitzant en jornada laboral
proves, concretament Alcotest, Drugtest i analítiques
d’orina.
• Aquest any s’ha assolit l’objectiu marcat, donat que la
totalitat de les proves realitzades han donat negatives,
podent dir que som una empresa amb consum en horari
laboral 0,0
• S’ha realitzat formació continuada a tota la plantilla amb
entrega de díptic informatiu del PPAD
• S’han realitzat quatre estudis individualitzats a treballadors.
• S’ha participat en diferents Jornades i Ponències i s’ha
col·laborat en la difusió i formació d’altres empres amb el
Departament de Salut, Subdirecció general Drogodependències de la Generalitat de Catalunya.

Capital
humà
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Programa d’igualtat
d’oportunitat
ANTECEDENTS
El Programa d’Igualtat d’ Oportunitats de la Delegació
Catalunya II, és un conjunt d’actuacions i accions encaminades a contrarestar les situacions de desigualtat
i/o exclusió social que poden existir en el nostre entorno
social i laboral.
Per la nostra empresa, la IGUALTAT D’OPORTUNITATS
significa que totes les persones han de tenir les mateixes
facilitats per desenvolupar-se com persones. Oportunitats que la societat ens ha d’assegurar, que com empresa responsable socialment hem de garantir
ACCIONS
• Contractació de 16 persones, d’aquests , 6 pertanyen
al pla d’ ocupació, 8 persones en risc d’exclusió socials
i 2 al programa d’ igualtat d’ oportunitats ( 2 dues dones
1 d’elles VVG).
• Dintre del marc del programa per a joves “ Garantia juvenil” , gestionat per l’ajuntament de Calafell i regulat
per una normativa específica ( ordre EMO/256/2015)
amb el lema FEM OCUPACIÓ PER A JOVES,, l’ empresa ECO BP s’ adhereix el dia 02 de juny del 2016 , contractant a 6 educadors/es ambientals durant el període
de 6 mesos amb una jornada de 30 hores setmanals,
amb l’ objectiu de desenvolupar actuacions ocupacionals que impulsin i afavoreixin la inserció laboral de
persones de 18 a 30 anys en situació d’ atur . Els resultats d’ aquesta contractació ha estat enriquidor per
totes les parts, fent èmfasi en la eficiència i qualitat que
aquestes persones contractades han donat al servei i
alhora a la comunitat.
• 08/03/216 celebració del dia internacional de la dona
• Signar convenis col·laboració:
- Casal de l’Amic
- Fundació Gentís (incopora)
- Fundació San Ezequiel Moreno
- Acció Laboral.

Programa de prevenció
de riscos psicosocials
ANTECEDENTS
L’objectiu es millorar i ajudar a la promoció de la salut de
les persones treballadores en l’ àrea psicosocial

ACCIONS
• Col·laboració i assessorament del INSHT.
• Anàlisis de las baixes de ILT cada any, que puguin tindre
relació amb els riscos psicosocials, mitjançant els reconeixements mèdics de retorn al treball.
• Creació del procediment d’assetjament laboral i de
violència laboral.
• Formació especialitzada als nostres comandaments,
en comunicació, resolució de conflictes, tracte amb
persones especialment sensibles...
• Campanya “ PARA, PENSA I ACTUA ” a tot el personal
per conscienciar en els factors de risc d’origen humà.

Programa de seguretat
vial
ANTECEDENTS

Programa d’activitat
física i alimentació
saludable
ANTECEDENTS
Promoure hàbits saludables, d’alimentació i activitat física entre els treballadors/es de l’ empresa.
ALIMENTACIÓ SALUDABLE:
Desenvolupar accions informatives i formatives , així
com intervencions individuals i col·lectives centrades en
alimentació saludable.
Potenciar els aliments característics de l’alimentació
mediterrània amb una dieta equilibrada entre els treballadors/as d’ECOBP.
Disminuir la prevalença d’ excés de pes ( sobrepès i obesitat).
ACTIVITAT FÍSICA:
Sensibilitzar del impacte positiu que per la seva salut, té
la pràctica regular d’ activitat física
ACCIONS
• Formació específica i continuada:
• Conveni amb URV. Estudiants de Dietètica i nutrició
• S’ha produït un descens de treballadores amb un índex
de massa corporal alterat (sobrepès) de 79% en l’ any
2014 al 64 % en l’any 2016 i un augment entre els treballadors en la realització de l’ activitat física recomanada, passant del 36% de treballadors que realitzaven
activitat física en l’ any 2014 al 43% en el any 2016
• Existeix una major sensibilització i conscienciació en
la nostra plantilla de la importància de realitzar activitat
física i tenir una alimentació saludable.

Anàlisis de la nostra organització per instaurar un Sistema de Gestió de la Seguretat Vial d’acrd amb la UNE-ISO
39001.
ACCIONS
• Informació: Entrega tríptics de seguretat vial en incorporacions inicials. Difusió a través de nòmina de diferents tríptics relacionats amb la Seguretat viària.
• Formació: Cursos de conducció en situacions extremes
realitzats pel RACC; cursos de Seguretat vial-conducció preventiva; Seguretat viària-manteniment preventiu;
cursos de senyalització); CAP´s ( certificació aptitud
professional – 35 h-)
• Contractació conductors/es: Realització proves de
conducció prèvies a la contractació de conductors.

Resultats
• Gràcies a les accions en Prevenció d’accidents laborals i malalties laborals el 2016 complim els requisits de reducció de sinistralitat per rebre el Bonus.
• Augment del percentatge de persones amb diversitat funcional
a l’empresa i reconeixement per part d’ INCORPORA
• Disminució significativa del consum d’alcohol i drogues, actualment és 7 vegades inferior que el consum de risc a nivell de Catalunya.
• Formació proactiva, innovadora i continuada.
• Col·laboració amb el Consell Superior d’Esports i la Universitat
Rovira i Virgili
• Formació específica en seguretat viària al 100% dels
conductors i maquinistes
• Promocionar la salut dels treballadors/es introduint els hàbits
saludables com l’ activitat física , l’ alimentació saludable, la
deshabituació tabàquica , la protecció solar , entre d’ altres.
• Col·laboració permanent amb l’ Administració Pública com el
Departament de Salut , Departament de l’Interior, Guardia Urbana, INSHT, Consell Superior d’ Esports, 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·laboracions Permanents amb els nostres clientes en nous
projectes a nivell de comunitat amb plans d’ocupació a joves
aturats, persones en risc d’exclusió social y persones amb diversitat funcional
• Participem i col·laborem amb Administració pública, Entitats
Privades, Mútues, Organitzacions no governamentals, Ajuntaments, Diputacions com a referents en programes saludables tant a nivell local, autonòmic, estatal i europeu.

Gestió
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Un model que s’ajusta i es
regularitza en base
a la realitat
A. El servei mancomunat de recollida de FORM i re-

I per cadascuna d’aquestes regularitzacions es detallen:

buig (es calcula en base al percentatge d’ús dels
serveis).

B. El servei de recollida de FORM i rebuig a Calafell.
C. El servei de recollida de FORM i rebuig al Vendrell.
D. El servei de recollida selectiva.
E. Deixalleria Comarcal (en base als habitants).

DEL SERVEI
A REGULARITZACIÓ
MANCOMUNAT DE RECOLLIDA DE FORM I REBUIG

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

Tn
Fracció
Resta

%
Residus
Recollits

D. Cànon
Ajuntament
2016 (A+B+C)

E. Cost cànon
a compte 2016

Regularització 2016

71.688

-492

175.003,07

171.895,22

3.107,85

16,35%

73.325

-266

151.413,76

149.155,78

2.257,98

75

18,04%

80.920

-199

142.154,08

140.084,52

2.069,55

30

5,52%

24.772

-111

48.019,01

47.205,93

813,08

% ús del servei
mancomunat

A. Cost Servei

ALBINYANA

20,79%

103.807

780

76

15,99%

BANYERES
DEL PENEDÈS

15,69%

78.354

791

85

BELLVEI

12,30%

61.433

891

4,68%

23.357

266

BONASTRE

(Repartit segons
% ús)

B. Cost
Tractament Residus

C. Regularització
interessos (Segons

Municipi

Tn
FORM

(Segons tones de cada
municipi)

deute a 31/12/2016)

(Total Pendent de
Facturar) (D-E)

MASLLORENÇ

1,16%

5.777

135

50

3,44%

15.448

-27

21.198,18

20.820,49

377,69

EL MONTMELL

29,24%

146.019

779

73

15,92%

71.400

1.353

218.773,05

211.974,52

6.798,53

SANTA OLIVA

16,14%

80.618

1.257

67

24,73%

110.902

-258

191.261,31

188.663,55

2.597,76

499.367

4.899

456

100,00%

448.456

0

947.822,46

929.800,00

18.022,46

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

A continuació es mostra la taula de regularització de l’exercici 2016 per als serveis prestats a Calafell.

Municipi
CALAFELL

Cost servei total
1.683.435

Cost total
Tractament de residus
1.149.347

Cànon Ajuntament 2016
2.830.384

Cost Cànon
a compte 2016
2.701.000

Regularització
129.384

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

A continuació es mostra la taula de regularització de l’exercici 2016 per als serveis prestats a El Vendrell.

Municipi
EL VENDRELL

Cost servei total
2.243.999

Cost total
Tractament de residus
1.416.129

Cànon Ajuntament 2016
3.660.128

Cost Cànon
a compte 2016
3.620.000

Regularització
40.128

Gestió
econòmica
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DEL SERVEI
D REGULARITZACIÓ
DE RECOLLIDA SELECTIVA

En aquest apartat es mostra la taula de regularització de l’exercici 2016 per als serveis de recollida selectiva.

Municipi

% ús
del servei
mancomunat

(Repartit segons
% ús)

Residus
Recollits
(Tn)

ALBINYANA

3,40%

29.798

127,25

BANYERES
DEL PENEDÈS

3,06%

26.818

BELLVEI

2,49%

BONASTRE

0,93%

CALAFELL

% Residus
Recollits Respecte el Total

D. Cànon Ajuntament 2016
(A-B+C)

B. Ingressos Venta
Subproductes (Repartits

C. Regularització
interessos

3,5%

16.462

-106,56

13.229,48

13.222,18

7,30

163,58

4,5%

21.162

34,48

5.690,46

5.553,75

136,71

21.800

115,90

3,2%

14.994

-13,59

6.792,32

6.435,64

356,68

8.155

49,25

1,3%

6.372

-29,16

1.754,04

1.581,95

172,09

33,44%

292.963

1.118,36

30,5%

144.684

-4,35

148.274,81

145.859,22

2.415,59

LLORENÇ

3,41%

29.877

175,10

4,8%

22.653

-236,03

6.987,50

7.158,04

-170,54

MASLLORENÇ

0,73%

6.430

36,53

1,0%

4.726

-83,62

1.620,53

1.605,12

15,41

EL MONTMELL

3,01%

26.348

98,96

2,7%

12.802

553,07

14.098,71

13.261,54

837,18

SANTA OLIVA

4,21%

36.856

144,88

3,9%

18.743

-64,65

18.047,74

17.787,93

259,80

EL VENDRELL

45,32%

397.100

1.642,64

44,7%

212.511

-49,59

184.539,34

181.534,63

3.004,71

876.144

3.672

100%

475.110

0,00

401.034,93

394.000,00

7.034,93

SUMAS

A. Cost Servei

segons pesatge embarcat)

E. Cost Cànon
a compte 2016

Regularització
2016 (Total Pendent
de Facturar) (D-E)

E REGULARITZACIÓ DEL SERVEI DE DEIXALLERIA COMARCAL

La distribució de les despeses, així com la regularització de la facturació, en aquesta agrupació de serveis es fa de forma
diferent a les tres taules anteriors, basant-se en el nombre d’habitants censats a cada municipi.

Municipi

Població

% Població
respecte
del total

A. Cost Servei
Deixalleria (Repar-

B. Ingressos Venta
Subproductes (Repartit

C. Regularització
interessos (Segons

D. Cànon Ajuntament
2016 (A-B+C)

tit segons població)

segons població)

deute a 31/12/2016)

E. Cost Cànon
a compte 2016

Regularització 2016

(Total Pendent de Facturar)
(D-E)

ALBINYANA

2.303

2,8%

11.523

166

-49,34

11.307,44

11.506,87

-199,43

ARBOÇ

5.520

6,7%

27.619

398

-46,84

27.173,93

27.177,89

-3,96

BANYERES
DEL PENEDÈS

3.091

3,8%

15.465

223

-26,63

15.216,01

15.064,88

151,14

BELLVEI

2.190

2,7%

10.957

158

-18,76

10.780,78

10.713,46

67,32

BONASTRE

639

0,8%

3.197

46

-13,69

3.137,41

3.065,21

72,20

CALAFELL

24.289

29,6%

121.527

1.751

-366,61

119.409,71

119.912,88

-503,17

LLORENÇ

2.323

2,8%

11.623

167

106,48

11.561,89

11.363,95

197,93

MASLLORENÇ

502

0,6%

2.512

36

-10,76

2.464,76

2.557,63

-92,87

EL MONTMELL

1.397

1,7%

6.990

101

241,36

7.130,34

6.987,90

142,45

SANTA OLIVA

3.260

4,0%

16.311

235

15,30

16.091,33

16.198,32

-106,99

EL VENDRELL

36.482

44,5%

182.533

2.630

169,49

180.073,14

180.951,02

-877,88

SUMAS

81.996

100%

410.257

5.910

0,00

404.346,75

405.500,00

-1.153,25
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Taula estatuts i organització de l’empresa
El Ple comarcal, en sessió 1/2000, de 12 d’abril, va
aprovar la “Memòria del Servei Comarcal de Recollida Selectiva, Tractament i Eliminació de RSU (paper, cartró, envasos lleugers i similars), i gestió de la
xarxa de deixalleries”, el “Reglament Comarcal del
Servei de Recollida Selectiva de Residus Sòlids Urbans, del Servei de Deixalleria i del Servei d’Abocador
de Runes” i el “Projecte d’estatuts d’una societat de
responsabilitat limitada, de capital social mixt, amb la
denominació Empresa comarcal de serveis mediambientals del Baix Penedès Eco BP,SL”.

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

Annexos 2016

Organització funcional
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Gestió residus indicadors 2016

INDICADORS 2016

DADES DEL SERVEI 2016

IDESCAT - POBLACIÓ 2016

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)

població servida 2016
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Gestió residus indicadors 2015

DADES DEL SERVEI 2015

IDESCAT - POBLACIÓ 2015

població servida 2015

INDICADORS 2015

Nota: % de rebuig que es porta a l’abocador: 53%
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Recollida Baix Penedès per municipis 2016
PAPER - CARTRÓ (Kg)

ENVASOS (Kg)

VIDRE (Kg)
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Recollida Baix Penedès per municipis 2016
FORM (Kg)

RESTA (Kg)

PODA (Kg)

MOBLES (Kg)
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Indicador contenidors cada 1.000 habitants
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Indicador vehicles cada 1.000 habitants
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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 derivades 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 ajuntament, 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 variable anomenada percentatge d’ús dels serveis. Aquest
percentatge d’ús es calcula mitjançant l’algoritme de càlcul que es mostra més endavant.
- Balança econòmica per a cada ajuntament per a la
gestió dels seus residus de les fraccions paper i cartró,
envasos i vidre (BGR): es determina per a cada període el
balanç econòmic real que ha tingut la gestió dels residus
recollits en cada municipi. Es determinen els costos derivats de la gestió dels residus i se’n resten els ingressos
obtinguts per la venda de subproductes i per retorns de
cànon. El balanç obtingut tindrà signe positiu si les despeses superen els ingressos, i signe negatiu si els ingressos superen les despeses.
- Despeses totals dels serveis (DS): són totes les despeses generades per l’execució dels serveis, sense tenir en
compte les despeses de tractament i/o eliminació dels
residus recollits. Són totes les despeses tant directes
com indirectes que no es generen en funció de la quantitat de residus recollits, com per exemple: els costos
de mà d’obra, els costos d’explotació de la maquinària
(combustible, lubricants, manteniment i reparacions,
etc.), les despeses d’amortització i finançament de les
inversions en maquinària i instal·lacions, costos 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 derivades 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 ajuntament, 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 variables:
• Nombre de contenidors de fracció paper i cartró (CP).
• Freqüència de recollida setmanal dels contenidors de
fracció paper i cartró (FrP).
• Nombre de contenidors de fracció envasos (CE).
• Freqüència de recollida setmanal dels contenidors de
fracció envasos (FrE).
• Nombre de contenidors de fracció vidre (CV).
• Freqüència de recollida setmanal dels contenidors de
fracció vidre (FrV).

Mitjançant la funció anterior es calcula el percentatge
d’ús del municipi (1) respecte a l’ús de tots els municipis.
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2. Model de càlcul de repercussió de costos del servei mancomunat de recollida,
transport, tractament i/o eliminació de residus de les fraccions orgànica (form) i
rebuig, i neteja i manteniment dels contenidors
Aquests serveis es presten de forma mancomunada en
diferents municipis, això comporta que les despeses derivades 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 ajuntament, 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 variable anomenada percentatge d’ús dels
serveis. Aquest percentatge d’ús es calcula mitjançant
l’algoritme de càlcul que es mostra més endavant.
• Despeses pròpies generades per cada ajuntament
per a la gestió dels seus residus (DPT): es determina
per a cada període el cost real que ha tingut la gestió
dels residus recollits en cada municipi.
• Despeses totals dels serveis (DS): són totes les
despeses generades per l’execució dels serveis, sense
tenir en compte les despeses de tractament i/o eliminació dels residus recollits. Són totes les despeses tant
directes com indirectes que no es generen en funció
de la quantitat de residus recollits, com per exemple:
els costos de mà d’obra, els costos d’explotació de la
maquinària (combustible, lubricants, manteniment i reparacions, etc.), les despeses d’amortització i finançament de les inversions en maquinària i instal·lacions,
costos financers, subministraments, etc.
Així doncs, la repercussió econòmica dels serveis per a
cada ajuntament es calcula segons la següent funció: t

2.1. Model de càlcul del percentatge
d’ús (u%)
Per tal de calcular el percentatge d’ús relatiu que cada
municipi té en relació amb l’ús total dels serveis, s’ha
elaborat un model de càlcul mitjançant les següents variables:
• Nombre de contenidors de fracció rebuig (CR).
• Nombre d’ubicacions que tenen contenidors de rebuig
(UBR).
• Freqüència de recollida setmanal dels contenidors de
fracció rebuig (FRR).
• Freqüència de neteja dels contenidors de fracció rebuig
(FNR).
• Nombre de contenidors de FORM (CF).
• Nombre d’ubicacions que tenen contenidors de FORM
(UBF).
• Freqüència de recollida setmanal dels contenidors de
FORM (FRF).
• Freqüència de neteja dels contenidors de FORM (FNF).

Mitjançant la funció anterior es calcula el percentatge
d’ús del municipi (1) respecte a l’ús de tots els municipis.
Aquest model es basa en les següents hipòtesis de partida:
• El temps que es dedica a traslladar el camió entre ubicacions és 5 vegades el temps que es triga a buidar
un contenidor. Aquesta afirmació implica que la repercussió de costos serà menor com menys dispersió de
contenidors hi hagi. Així doncs, es premia la concentració de contenidors, ja que això afavoreix l’eficiència del servei perquè minimitza els itineraris i, per tant,
el consum de combustible, de temps, d’emissions de
CO2, etc.
• El temps que es dedica a netejar un contenidor és el
mateix temps que es dedica a buidar-lo. Aquesta afirmació no és certa, però és útil per al model de càlcul,
ja que el vehicle de neteja, sempre i forçosament, ha de
seguir el vehicle de recollida.
Això fa que el temps de rentat, realment superior, es
compensi amb el nombre de contenidors rentats, realment inferior. La conclusió és que es triga el mateix a
rentar els contenidors d’una determinada ruta que a buidar-los, tenint en compte que es renten aproximadament
el 75 % dels contenidors d’aquella ruta.
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Inventari Premis
PREMIS ATLANTE:
La Delegació de Catalunya II de l’Àrea de Medi Ambient
va ser guardonada, el passat dimecres 19 de novembre
de 2014, com a guanyadora de la VII edició dels Premis
Atlante de Prevenció de Riscos Laborals, que atorga la
patronal Foment del Treball, en la categoria de Mesures
Preventives aplicades a grans empreses. Aquest premi
reconeix la gran tasca preventiva que ha desenvolupat
aquesta Delegació des de l’any 2008, amb la implantació
d’un programa preventiu contra el consum d’alcohol i altres drogues i que va culminar l’any 2013 amb l’acreditació 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 Programa 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 obtenir 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 Española 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 promoure la cultura de la salut, alhora que l’intercanvi d’experiències empresarials.
El lloc de treball és un entorn molt apropiat per al desenvolupament 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 principis 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 administracions 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 Autònomes, amb el propòsit d’avaluar les activitats d’aquestes 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 Programa Preventiu d’alcohol i altres drogues en l’àmbit
laboral.
• Desembre 14: Guanyadors del 1r concurs de cartells de
PRL organitzat per la CEPTA.
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