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Resultats i característiques 
del servei 

 

 22 % de recollida 

selectiva 

 

 Penúltima comarca a 

nivell de Catalunya 2015  
 



Porta a porta Àrees d’aportació: ILLES 

 



Inflexió valors selectiva 
RESULTATS RECOLLIDA 
SELECTIVA 

 

 Municipis PaP: 80%  

 Municipis Illes: 40% 

 

 

 Total municipis Consell 

Comarcal: 60%  



Inflexió valors selectiva 
RESULTATS RECOLLIDA 
SELECTIVA 2020 

 

 Municipis PaP: 77%  

 Municipis Illes: 43% 

 

 

 Total municipis Consell 

Comarcal: 60%  



Model àrees d’aportació  Model porta a porta 

 

 Control QUANTITATIU 
 

◦ Quantitat de buidatges 

 

◦ Quantitat de rentats 

 

 Control QUALITATIU 

 
◦ Objectiu recollida selectiva 

 

◦ Objectiu de qualitat de la 

FORM 

 

◦ Objectiu de qualitat dels 

envasos 



Plecs tècnics Oferta de l’empresa 

 

 Disposar dels mitjans per 

comprovar per cada tipus de 

prestació i ruta, la neteja i 

imatge, i el compliment de les 

rutes i dels serveis.  

 

 El sistema de control es 

basaran en un sistema de 

posicionament (GPS). 

 

 El disposarà d’un SIG  de 
control dels serveis. 

 
 Revisió del servei de recollida: 

◦ Diari: contrastar la 
realització del servei. 

◦ Setmanal: planificació 
setmanal. 

◦ Mensual: evolució del servei 
i acta mensual. 

◦ Anual: memòries i 
estadístiques del servei. 

 

 



Recollida contenidor SIG 

  
 Consulta i descàrrega de 

les dades amb el 
programari. 
 

 Comparació dels 
resultats amb la 
planificació teòrica 
setmanal. 
 

 Incorporar les incidències 
comunicades mensuals. 



 



  



  



  



Model àrees d’aportació  Model porta a porta 

 

 Control QUANTITATIU 
 

◦ Quantitat de buidatges 

 

◦ Quantitat de rentats 

 

 Control QUALITATIU 

 
◦ Objectiu recollida selectiva 

 

◦ Objectiu de qualitat de la 

FORM 

 

◦ Objectiu de qualitat dels 

envasos 



Implicació 

de 

l’empresa 



Plecs tècnics Oferta 

 Objectiu de recollida 
selectiva 

 Superar el 70% en pes de 
recollida selectiva 

 

 Objectiu mínim de 
qualitat FORM i 
envasos 

 Assolir un màxim del 5% 
d’impropis per la FORM 

 Assolir un màxim del 20% 
d’impropis per envasos 

 

 Objectiu de recollida 
selectiva 

 Superar el 74% en pes de 
recollida selectiva 

 
 Objectiu mínim de 

qualitat FORM i 
envasos 

 Assolir un màxim del 3% 
d’impropis per la FORM 

 Assolir un màxim del 16% 
d’impropis per envasos 

 



Control qualitatiu Control qualitatiu 

 Objectiu de recollida 

selectiva 

 

 Recollida selectiva mensual ≥ 

74%?? 

 

 Incompliment 

 
◦ Regularització de l’import 

aplicant l’1% de la base 

imposable de la factura 

mensual per cada punt 

percentual que la recollida 

selectiva estigui per sota del 

74%.  



Control qualitatiu Control qualitatiu 

 Objectiu qualitat FORM 

 

 Dades caracteritzacions 
ARC trimestre anterior. 

 

 Mitjana aritmètica de les 
6 caracteritzacions. 

 

 Mitjana d’impropis 
trimestral ≥ 3%?? 

 

 

 Incompliment 

 
◦ Regularització de l’import 

aplicant el 0,5 % de la base 

imposable de la factura 

mensual per cada punt 

percentual que la mitjana 

estigui per sobre del 3%.  

 



Control qualitatiu Control qualitatiu 

 Objectiu de qualitat 
dels envasos 
 

 Dades caracteritzacions 
ECOEMBES quadrimestre 
anterior. 

 Correccions dels % pels 
envasos comercials. 

 Mitjana aritmètica de les 
caracteritzacions amb 
correccions. 

 Mitjana d’impropis trimestral ≥ 
16%?? 

 

 Incompliment 

 
◦ Regularització de l’import 

aplicant el 0,5 % de la base 

imposable de la factura 

mensual per cada punt 

percentual que la mitjana 

estigui per sobre del 16%.  

 
 



Àrees d’aportació Porta a porta 

 

 Control de participació 

 

 

 

 Incentivar la participació 

 

 Objectius mínims de 
lectures   

 
 




