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Carta de la Presidenta

La Memoria de Gestión de las empresas municipales Servi-
cios Ambientales de Castelldefels (SAC S.A.) y JARFELS S.A., 
referente a la actividad desarrollada durante el año 2020, se 
debe entender teniendo bien presente que hemos dejado 
atrás un año especialmente complicado. Por ello, quiero apro-
vechar este espacio para dar las gracias a cada una de las per-
sonas que hacéis posible que SAC y Jarfels sean una realidad.

La Memoria incluye las principales actuaciones y servicios 
llevados a cabo durante un 2020 marcado por dos fenóme-
nos extraordinarios: El temporal Gloria, a inicios de año y, más 
tarde, una pandemia mundial provocada por la COVID-19. Las 
empresas SAC y Jarfels han demostrado la gran profesiona-
lidad de su equipo humano, ofreciendo día a día un servicio 
ejemplar al municipio de Castelldefels. Desde el inicio de la 
emergencia sanitaria, especialmente en los periodos de con-
finamiento, los trabajadores y trabajadoras de las empresas 
municipales se han implicado y adaptado a la nueva realidad 
y a las nuevas medidas, realizando tareas esenciales del servi-
cio, y actuaciones de desinfección con los equipos de protec-
ción individual, garantizando la salubridad de nuestras calles, 
realizando tareas de limpieza, recogida de residuos, desinfec-
ción, señalización, así como todo tipo de servicios esenciales 
de jardinería. Un agradecimiento que hago extensivo a todo 
el personal que realiza trabajos de oficina, y que han sabido 
adaptarse al teletrabajo cuando ha sido necesario.

Com a Presidenta i Alcaldessa, juntament amb la Direcció de 
les empreses, volem agrair el paper del personal de SAC i Jar-
fels perquè, amb esforç i determinació, han donat un pas en-
davant quan Castelldefels més ho ha necessitat. Us convido 
a llegir la Memòria de Gestió com a millor resum del funcio-
nament i resultat dels projectes assolits durant l’exercici 2020. 
A més, molts dels projectes continuen avançant a bon ritme, 
assolint els objectius marcats tant a nivell de servei com en 
l’àmbit econòmic.

Animo als treballadors i treballadores de SAC i Jarfels a con-
tinuar sumant esforços per ajudar a Castelldefels a continuar 
creixent. El 2020 també ens va portar l’aprovació de l’Acord 
de Ciutat, liderat per més de 150 veïns i veïnes, amb l’objectiu 
d’avançar en la reactivació econòmica i social del municipi. 
Les empreses municipals SAC i Jarfels tenen un paper prota-
gonista en el nou impuls a Castelldefels, per fer efectiva l’apos-
ta conjunta per una ciutat cívica, neta i segura. Un municipi 
sostenible,  feminista, i respectuós amb el medi ambient. Una 
referència en la lluita contra el canvi climàtic. Comptem amb 
tots i totes vosaltres per continuar creixent amb les persones 
com a protagonistes de Castelldefels. En nom del conjunt de 
la ciutadania: Gràcies i endavant!

 Maria Miranda Cuervas  
Alcaldessa-Presidenta
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Presentació

L’activitat de la societat durant l’any 2020, en la seva condi-
ció de mitjà propi de l’Ajuntament de Castelldefels, segons es 
defineix en els estatuts socials, ha estat la que es recull en els 
següents Encàrrecs de Gestió:

• Encàrrec de Gestió dels Serveis Públics Municipals de Ne-
teja Viària Bàsics i Específics; Encàrrec de Gestió dels Ser-
veis Públics Municipals de Recollida de Residus; Encàrrec 
del servei de Pintades; Encàrrec de la Deixalleria; Encàrrec 
Recollida de Sacs i Contenidors de Runes; Encàrrec Reco-
llida Porta a Porta a Grans Generadors; Encàrrec Mante-
niment de Papereres; Encàrrec de Gestió del Programa 
Neteja COVID-19 juliol-desembre a través del Programa 
Complementari de Foment de l’Ocupació.

• Encàrrec de Gestió del servei d’Estacionament Regulat en 
superfície a la Zona Blava i la Zona Verda del centre del 
municipi i de la zona de platja.

• Encàrrec de Gestió de l’Oficina Local d’Habitatge; Encàrrec 
de Gestió del Patrimoni Immobiliari de l’Ajuntament (111 im-
mobles arrel de la cessió d’actius i passius de Castelldefels 
Projeccions S.A.); Encàrrec de Gestió del Servei d’Eficièn-
cia; Encàrrec de Gestió de la Conservació del Parc Edificat 
(no executat).

• Encàrrec de Gestió de la Direcció i Organització de JARFELS S.A. 
• Encàrrec de Gestió dels Serveis Generals de logística municipal.
• Encàrrec de Caràcter d’Urgència com a conseqüència del 

temporal Glòria.

Aquests Encàrrecs de Gestió defineixen tots els serveis que 
realitza la societat i que es desenvolupen dins de les 4 Àrees 
d’activitat de Serveis Ambientals de Castelldefels S.A. (SAC). 

Cal tenir en compte que l’activitat de Jardineria la realitza 
l’empresa municipal Jarfels S.A. que està gestionada per 
SAC S.A. mitjançant Encàrrec de Gestió, per tal d’optimitzar 
al màxim els recursos de les dues empreses i no crear dupli-
citats administratives.

Neteja HabitatgeAparcaments Jardineria
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DADES GENERAL RESIDUS GENERATS CASTELLDEFELSServei neteja i recollida residus

L’empresa municipal SERVEIS AMBIENTALS DE CASTELLDE-
FELS S.A. (SAC), porta a terme el servei de recollida de resi-
dus municipals, neteja viària i deixalleria municipal, d’acord 
amb l’encàrrec anual de l’Ajuntament de Castelldefels. 

L’activitat es desenvolupa dins els següents serveis:

• Servei de recollida de residus municipals 
• Servei de neteja de l’espai públic
• Servei de deixalleria municipal i minideixalleries

Servei de recollida de residus municipals

Comprenen els treballs de recollida de residus sòlids urbans 
que s’engloben en el “Plec de prescripcions tècniques per a 
la prestació dels serveis públics de recollida de residus muni-
cipals, neteja viària i deixalleria municipal de l’Ajuntament de 
Castelldefels”. Es desglossa en els següents serveis:

Àrea Neteja
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PLÀNOL PUNTS DE DESTÍ DELS RESIDUS MUNICIPALS

RESIDU DESTÍ

VIDRE DANIEL	ROSAS		
(EL	PRAT	DE	LLOBREGAT)

ENVASOS	
LLEUGERS PLANTA	DE	TRIATGE	DE	GAVÀ -

VILADECANS

R.VOL.	FUSTA
PLANTA	DE	TRIATGE	
DE	VOLUMINOSOS	
DE	GAVÀ (SEMESA)

RESTA
PLANTA	DE	TRANSVASAMENT	
DE	VILADECANS	O	 CESPA	
(ZONA	FRANCA)

PAPER-CARTRÓ
GERSA	(SANT	BOI	
DE	LLOBREGAT)	O	
SAICA	NATUR	(ZONA	FRANCA)

FORM ECOPARC	1	(ZONA	FRANCA)

Residu Destí

VIDRE
Daniel Rosas  
(El Prat de Llobregat)

ENVASOS 
LLEUGERS

Planta de triatge de  
Gavà-Viladecans

RVOL,  
FUSTA

Planta de triatge de 
voluminosos de Gavà  
(SEMESA)

RESTA
Planta de transvasament  
de Viladecans o CESPA 
(Zona Franca)

PAPER-
CARTRÓ

GERSA (Sant Boi de 
Llobregat) o SAICA NATUR 
(Zona Franca)

FORM Ecoparc 1 (Zona Franca)
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Resultats obtinguts 

• Gràcies a la implantació del nou sistema de recollida, 

Castelldefels passa de la posició 22 en el 2017 dels mu-

nicipis de més de 45.000 habitants de Catalunya a la 

posició 5 en el 2019. S’estima que en el 2020 un cop es 

publiquin les dades es mantindria o milloraria aques-

ta posició degut a que l’índex de selectiva ha millorat.

• Recollida selectiva global Castelldefels 2020: 42% del 

total del residus municipals a l’espera de confirmació 

de les dades oficials de l’agencia de residus. Estem en 

el bon camí, però encara molt lluny de l’objectiu me-

tropolità del 55% de recollida selectiva pel 2025.

• Matèria orgànica: al 2020 es van recollir 32 kg/hab i 

any. Tot i què l’increment respecte del 2017 ha estat 

espectacular, cal seguir incrementant els esforços per 

continuar millorant, ja que encara estem molt lluny de 

la mitjana metropolitana, de 46,4kg/hab i any.

• Premi a Castelldefels per la recollida de vidre.

• Major font d’ingressos per les fraccions valoritzables.

• Retorn per part de la AMB de costos de gestió de la  

fracció resta.

• Com en els darrers anys, Castelldefels és el municipi 

que més kg de residus per habitant genera

ÍNDEX SELECTIVA
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1. Servei de recollida domiciliària

Es realitza la recollida de residus sòlids urbans, els residus 
dels domicilis, comerços, oficines, edificis públics o qualse-
vol altre establiment capaç d’originar un residu assimilable 
a municipal.

Fraccions de residus a recollir
Com a conseqüència del model de separació en origen dels 
residus domiciliaris es realitzarà una recollida diferenciada 
per a les següents cinc fraccions: 

• Fracció Resta
• Fracció FORM
• Fracció Paper i Cartró 
• Fracció Envasos Lleugers
• Fracció Vidre

QUEDEN EXCLOSOS DEL SERVEI DE RECOLLIDA:

• Residus classificats com industrials, és a dir, aquells residus 
procedents d’activitats industrials que tenen origen en els 
propis processos industrials,

• Residus sanitaris de tipus III i IV.

SISTEMA DE RECOLLIDA DE RESIDUS DOMICILIARIS

Actualment el municipi disposa d’un sistema de recollida 
de càrrega bilateral automatitzada i operada des de cabina 
(CBL), homogeni a tot el municipi, apte per a recollir conteni-
dors tant per la part dreta com per l’esquerra amb el mateix 
vehicle. Amb el sistema de GPS i RFID que permet la identifi-
cació i pesatge de contenidors. 

Contenidors
Totes les àrees d’aportació es coneixen com illes ecològi-
ques. Cadascuna de les illes inclourà, com a mínim els se-
güents contenidors:

• 1 o més contenidors de la fracció RESTA
• 1 contenidor de la fracció orgànica (FORM)
• 1 contenidor de la fracció d’Envasos Lleugers
• 1 contenidor de la fracció de Paper-Cartró
• 1 contenidor de la fracció Vidre

Tots els contenidors que formen part d’una mateixa illa eco-
lògica són de la mateixa fondària (tots de 1200mm de fondà-
ria o tots de 1600mm). No es barregen fondàries.

D’aquesta manera, els contenidors queden completament 
alineats tant a la banda de la vorera com a la banda de la 
calçada, podent ser de diferent la seva amplada i, per tant, 
el seu volum.

La capacitat dels contenidors, segons el tipus d’illa és:

Quantitat i tipologia d’illes ecològiques
Actualment el municipi disposa de 2029 contenidors distri-
buïts en: 

• 155 illes de 1200mm de profunditat
• 223 illes de 1600mm de profunditat
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2. Servei de millora de la recollida comercial 
Porta a Porta de cartró comercial

El servei de recollida comercial compren la recollida i el trans-
port fins al centre convingut gersa, de les fraccions següents:

El servei de recollida comercial porta a porta (PaP) de la frac-
ció cartró es realitza en els establiments comercials situats 
als eixos comercials (centre del municipi, Passeig Marítim i 
zona Av. Banys) i tots aquells establiments que ho sol·licitin. 

La recollida es realitzarà agafant el cartró, que estarà plegat 
i lligat, directament a la porta dels establiments adscrits al 
servei. En el cas de comerços situats a les zones de vianants, 
el cartró estarà situat a les cantonades més properes a la 
circulació del trànsit. 

3. Porta a Porta a grans 
generadors (PaP)- (FASE 2)

Amb l’objectiu de continuar augmentant la separació de resi-
dus dels grans productors, incrementar el percentatge de 
recollida selectiva, reduir la fracció resta i reduir els impropis 
de les fraccions selectives, consolidada la “Fase I” de recollida 
porta a porta de les fraccions Matèria Orgànica i Resta, 
s’ha començat durant aquest any la “Fase II”.

D’aquesta forma, s’ha donat servei de porta a porta a grans 
generadors de matèria orgànica com són:

• Centres educatius: escoles i cases dels infants
• Peixateries
• Fruiteries

• Hotels
• Bars i restaurants grans generadors
• Mercat de Vista Alegre
• Centre Comercial Ànec Blau
• Altres: Supermercat Sorli Discau de c/Josep Maria de 

Segarra, CAP El Castell, Càmping Estrella de Mar, etc.

El servei s’ha realitzat en horari de tarda i s’ha adaptat a les 
necessitats dels establiments en els que es farà la recollida, 
previ acord amb la U. I. de Medi Ambient i Serveis Urbans.

L’equip està format per un vehicle de càrrega posterior 
bicompartimentat, un conductor i un operari, que realitzen 
simultàniament la recollida de les fraccions FORM i Resta.

Fracció orgànica de grans generadors, la caiguda en 

la recollida els mesos d’abril, maig i part de juny es deu 

al tancament dels grans productors de FORM
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GRÀFICA PORT A PORTA PER ANYS
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4. Servei de recollida en edificis municipals

L’empresa municipal SAC realitza la recollida de paper en 
edificis municipals amb les freqüències establertes al plec. 
També el buidatge dels contenidors de piles dels edificis mu-
nicipals que ho sol·licitin, prèvia trucada telefònica. El dia de 
recollida es fa coincidir amb el de recollida de paper.

Per altra banda, també es subministren les caixes de cartró 
necessàries tant per a la recollida de paper (caixes color blau) 
com per la recollida selectiva d’envasos (caixes color groc). 

La caiguda en la recollida els mesos d’abril es deu al tanca-
ment dels Generadors per l’efecte del COVID-19.

Servei de recollida de piles en 
centres públics i comerços
Els comerços que ho sol·liciten disposen de contenidors de 
petita capacitat, subministrats pel SIG corresponent.

El servei de recollida de piles i acumuladors es realitza sota 
petició prèvia, amb una periodicitat mensual i el servei es 
farà coincidir amb la recollida de paper i cartró. 

Les piles recollides es dipositen a la Deixalleria Municipal de 
Castelldefels, on s’emmagatzemen fins a que el SIG corres-
ponent realitza la recollida.

5. Servei de millora de recollida de 
residus voluminosos (BARRINET)

L’empresa municipal SAC realitza la recollida diferenciada 
dels mobles o residus voluminosos dintre del servei BarriNet. 
Es tracta d’un servei de recollida domiciliària porta a porta 
amb freqüència setmanal prefixada on cada barri té un dia 
fix de recollida. 

El ciutadà no ha d’avisar prèviament amb una trucada, sinó 
que ha de dipositar els mobles i/o voluminosos la nit abans 
del dia assignat al seu barri a la vorera o calçada del seu portal.

La distribució dels dies de recollida i servei del BarriNet és 
la següent:

D’aquesta forma, el servei bàsic de recollida de mobles es 
realitza de dilluns a divendres en horari de matí, amb el reforç 
d’una tarda als barris del centre.

El servei no inclou els dies festius. Per aquest motiu, l’empresa 

municipal SAC fa un reforç el següent dia laborable en aquells barris 

on no s’hagi efectuat el servei de recollida per aquest motiu.

Durant la realització del servei es recorren tots els carrers dels barris 

assignats. El servei no finalitza fins a haver-ne realitzat la ruta complerta. 

Els reforços es realitzen de dilluns a dissabte en horari de matí i tarda.

En cas que l’Ajuntament sol·liciti la retirada amb caràcter 

d’urgència de voluminosos abandonats a la via pública, el temps 

entre la notificació i la recollida no es superior a les 24 hores. El 

servei comprendrà la recollida dels voluminosos i transport fins 

a la Planta de Triatge de Voluminosos de Gavà (SEMESA).
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Serveis de neteja de l’espai públic 

1. Neteja viària

Els serveis de Neteja viària que es realitzen són els següents:

Servei bàsics de neteja viària i serveis específics:

• Tractaments bàsics: Es tracta dels tractaments de ne-
teja sistemàtics, repetitius i més importants en la qual es 
fonamenta la neteja dels carrers del municipi. És el resultat 
de l’aplicació d’una combinació de tractaments amb una 
freqüència que depèn bàsicament de l’ús del carrer i del 
seu estat d’embrutiment. La neteja bàsica la conformen els 
serveis que es descriuen a continuació:

 – Escombrada manual
 – Neteja mixta
 – Neteja mixta amb aiguabatre
 – Neteja mecànica

A continuació es mostren les rutes diàries d’escombrat 
de paviments.

Dilluns Dimecres

Dijous Dissabte

Diumenge

Dimarts

Divendres
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• Tractaments específics de Neteja: Es tracta d’actuaci-
ons sense la sistemàtica o la freqüència de la neteja bàsica, 
que la complementen, ja sigui per raons d’abast del servei 
(solars, embornals, etc.) o per la naturalesa de les accions 
a realitzar (actuació immediata, festes i actes públics, etc.)

 – Buidatge de papereres
 – Actuacions a la xarxa de drenatge d’aigües pluvials

 › Neteja d’embornals, reixes i punts de captació
 › Neteja de pericons pluvials
 › Caps de conca
 › Basses de laminació
 › Sortida de pluvials a la platja

 – Servei de recollida d’excrements canins a la via pública, 
amb sistema d’aspiració

 – Servei de neteja del mercat ambulant
 – Neteja amb aigua a pressió
 – Neteja de les reixes de les plataformes prefabricades per 

parades d’autobús Servei de neteja per festes i actes públics
 – Neteja d’aparcaments a superfície en solars municipals
 – Neteja de solars municipals
 – Neteja de passos elevats i soterranis
 – Neteja del pícnic de Can Roca
 – Servei d’intervenció estacional: retirada de fulles i pinas-
sa, neteja per inundacions i/o ventades

 – Neteja del recinte exterior d’edificis públics municipals 
que no disposin de tanca perimetral

 – Intervencions immediates
 – Servei de protecció civil
 – La neteja en caps de setmana, diumenges, festius i doble 
festius a la via pública i als parcs, incidint especialment 
en les zones conegudes de “botellón”

 – Retirada de residus en parterres i parcs municipals

Neteja de papereres Neteja d’àrees

Neteja d’embornals/capçaleres/conquesNeteja de plataformes de parades d’autobús
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2. Servei de neteja de pintades

L’objectiu del servei de neteja de pintades, grafits i retirada de 
cartells a la via pública és la neteja dels paraments verticals 
dels elements de la via pública (faroles, quadres elèctrics, etc.) i 
dels elements singulars que sol·liciti l’Ajuntament amb l’objecte 
de millorar la imatge de la via pública. La retirada de pintades 
en mobiliari urbà i jocs infantils, la realitza l’empresa Jarfels.

El servei de neteja de pintades duu a terme les següents 
operacions:

• Eliminació de pintades per projecció d’aigua a alta pressió i 
temperatura variable

• Eliminació de pintades per projecció de sorra i aigua
• Eliminació de pintades per aplicació de productes químics 

no tòxics
• Eliminació de pintades per projecció d’aigua a temperatura va-

riable en les superfícies protegides amb antigrafit permanent
• Aplicació de tractaments antigrafit preventius on el servei 

tècnic municipal consideri oportú
• Enretirada de cartells i pancartes dels edificis públics i elements 

de la via pública quan sigui encomanat per l’Ajuntament

Totes aquestes operacions es duen a terme de manera que 
es garanteixi el mínim o nul impacte sobre l’espai on es troba 
la pintada, així com en l’entorn del mateix.



22

SAC/2020ÀREA NETEJA

3. Servei de resolució immediata 
d’incidències rebudes via WhatsApp

L’Ajuntament de Castelldefels disposa d’un sistema de gestió 
d’incidències o disconformitats ciutadans, DC’s.

A banda de la gestió que ha de realitzar SAC de les incidèn-
cies per DC’s, existeix un servei de resolució d’incidències 
de manera immediata, sol·licitades a través d’un número de 
WhatsApp habilitat per aquest servei. (670.669.020.)

Aquest servei funciona a través dels missatges enviats pels 
ciutadans davant d’una incidència detectada. Els ciutadans 
han d’adjuntar una fotografia de la mateixa i la ubicació de 
la zona a netejar i, un cop rebut, l’empresa municipal SAC 
procedeix a la seva resolució.

Aquestes incidències són rebudes a través d’una aplicació 
mòbil de WhatsApp que gestiona SAC i la resolució de les 
referents a neteja viària es tramiten el més ràpidament possi-
ble tots els dies de l’any de 07:00 a 20:00.

Durant l’any 2020 s’ha fet especial incidència en els aspectes 
més destacats del 2019. Comparant les dades amb les de 
l’any anterior veiem com el nombre d’incidències durant el 
2020 és molt menor.

Grup Subgrup Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agosts Setembre Octubre Novembre Decembre TOTALS
Neteja sec 15 7 4 4 8 12 16 12 13 9 12 11 123
Neteja hidro 3 3 1 1 2 3 2 1 2 18

Neteja Fulles/Pinassa Neteja Fulles/Pinassa 1 2 1 2 2 3 8 3 9 3 6 6 46
Excrements Canins Excrements Canins 3 3 4 2 2 1 4 5 3 2 1 6 36

Herbes Jarfels 10 4 2 4 18 16 10 7 9 12 7 3 102
Herbes Fulles 0
Trencats 2 1 2 1 6
Soroll 1 1
Neteja 2 2 19 23
Neteja àrea 35 15 17 10 4 17 16 7 14 15 150
Desaparegut 12 12
Vessaments 1 2 1 4 8
Fa mala olor 1 1 1 3 6 4 16
Mobles 19 23 12 6 22 27 36 24 17 19 14 26 245
Runa 2 2 4 1 1 3 1 14

OAC OAC 9 10 4 2 8 18 6 10 8 19 13 3 110
Papereres desaparegudes 0
Neteja àrea 1 1 2 4
Papereres Plenes 3 2 1 1 7
Papereres trencades 1 1

Pintades Pintades 1 1 1 3
Animals morts 2 2 1 5
Altres 3 3 12 12 14 5 4 6 7 8 2 7 83

Abocaments Incontrolats Abocaments Incontrolats 0

TOTAL 101 77 63 42 94 97 109 96 84 94 73 83 1013

Papereres

Diversos

Gener\Decembre 2.020

Neteja

Herbes

Contenidors

Incontrolats
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Servei de deixalleria municipal 
i minideixalleries

1. Deixalleria municipal

L’empresa municipal SAC duu a terme la gestió i explotació 
de les instal·lacions de la deixalleria municipal de Castelldefe-
ls, ubicada a la Ctra. De La Sentiu, núm.19.

Poden utilitzar el servei de deixalleria municipal tant els ciu-
tadans particulars com els petits industrials i/o comerciants, 
així com les entitats públiques i privades.

Les funcions principals són les següents: 
• La recepció, segons la seva tipologia, complint en tot mo-

ment la normativa ambiental vigent

• Gestió i control d’admissions dels materials en base a crite-
ris de procedència, volum i naturalesa establerts en la re-
glamentació de la deixalleria i en les directrius d’explotació 
de l’Ajuntament

• Mantenir les instal·lacions i maquinària en perfecte estat de 
neteja i manteniment

• Gestió i manteniment de la font solar autònoma
• Controlar el flux de materials i l’estoc de materials emma-

gatzemats
• L’organització del servei, que comprèn des de la gestió 

dels diferents tipus de contenidors i caixes per garantir la 
correcta explotació de la deixalleria, fins al manteniment 
de les instal·lacions en l’estat de neteja i ordre necessaris

• Atendre i orientar als usuaris en els criteris de classificació 
dels materials i lliurament dels residus especials i en l’ús 
dels diferents tipus de contenidors

• Portar al dia la documentació de control de la deixalleria

HORARIS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI 
DE DEIXALLERIA MUNICIPAL

 › Dilluns a divendres:  
De 8:30 a 13:30h i de 15 a 18h.

 › Dissabtes: 
De l’1 d’octubre al 31 de maig:  
de 8:30 a 14:30h i de 15:30 a 18h. 
De l’1 de juny al 30 de setembre: 
8:30 a 14:30h i de 16:30 a 19h.

Aquest horari podrà estar subjecte a variacions, se-
gons l’estació anual i les necessitats del servei, vigílies 
de festius, etc., previ acord amb l’Ajuntament.
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La caiguda en el número d’entrades als mesos de març, abril i 

juny es deuen a que la deixalleria es va tancar aquests mesos.

DADES DEIXALLERIA MUNICIPAL
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Particulars Particulars
Comerciants 

i petits 
industrials

RESIDUS ESPECIALS Quota 10% IVA
Quota  
tota l

Àcids 300 30 330 2 kg 10 kg

Aerosols 1.240 124 1.364 5 kg 10 kg

Bases 300 30 330 2 kg 10 kg

Bateries Gratuït 30 kg 30 kg

Bombones  butà  (Repsol ) Gratuït 3 ut. 3 ut.

Bombones  butà  (Buts i r) 50 5 55 3 ut. 3 ut.

Cosmètics 250 25 275 5 kg 20 kg

Dissolvents 760 76 836 5 kg 20 kg

Envasos  contaminats 165 17 182 2 kg. 10 kg

Envasos  a  press ió 505 51 556 2 ut. 4 ut.

Extintors 505 51 556 2 ut. 4 ut.

Fibrociment No admès * No admès
Fi l tres  d'ol i  i  a l tres  meta l l s  

contaminats
255 26 281 5 kg 10 kg

Fi tosani taris 1.495 150 1.645 5 kg 10 kg

Fluorescents  i  l lums  de mercuri Gratuït 10 ut. 50 ut.

Neveres  i  aparel l s  de fred (CFC) Gratuït 1 ut. 2 ut.

Ol i s  lubricants 490 49 539 5 kg 20 kg
Ol is  no regenerables  (ta ladrines , 
vegeta ls  o minera ls  contaminats , 

etc.)
185 19 204 2 kg 10 kg

Pi les  i  acumuladors Gratuït 5 kg 10 kg

Pneumàtics No admès 4 ut./any No admès

Productes  comburents 2.050 205 2.255 2 kg 10 kg

Radiografies Gratuït 5 kg 10 kg
Reactius  de laboratori  i  Prod. no 

identi ficats .
1.230 123 1.353 2 kg 10 kg

Sòl ids/pastosos 350 35 385 20 kg 50 kg

Tòner i  cartutxos  de tinta 185 19 204 5 kg 10 kg

RESIDU

PROPOSTA PREU PÚBLIC (€/tona)
LÍMITS DIARIS 
D'ENTRADA

Comerciants i petits industrials

Gratuït 
fins  a l  
l ímit 

d'entrada

Particulars Particulars
Comerciants 

i petits 
industrials

ALTRES RESIDUS Quota 10% IVA
Quota  
tota l

Fusta  neta 50 5 55 500 kg 2.000 kg

Mata lassos 250 25 275 2 ut. 5 ut.

EPS (Porexpan) 150 15 165 1 m3 1 m3
Rebuig (no recuperable i /o no 

separat)
220  22,00 € 242 500 kg 2.000 kg

Restes  vegeta ls 50 5 55 500 kg 2.000 kg

Terres  i  runes 26 3 29 500 kg 2.000 kg

Tèxti l 220 22 242 100 kg 500 kg

RESIDU

PROPOSTA PREU PÚBLIC (€/tona)
LÍMITS DIARIS 
D'ENTRADA

Comerciants i petits industrials

Gratuït 
fins  a l  
l ímit 

d'entrada

DADES GENERACIÓ DE RESIDUS. TARIFA DE PREUS I LLISTAT DE RESIDUS

Particulars
Comerciants 

i petits 
industrials

Particulars
Comerciants 

i petits 
industrials

Altres  aparel l s  elèctrics  i  
informàtica

5 ut. 5 ut.

Cables 500 kg 2.000 kg

Càpsules  cafè 500 kg 2.000 kg

Cartró/paper 500 kg 2.000 kg

Cintes  K7, VHS i  CD/DVD 20 kg 200 kg

Electrodomèstics  l ínia  blanca 2 ut. 5 ut.

Envasos  ampol la  de cava 500 kg 2.000 kg

Envasos  Ecoembes 500 kg 2.000 kg

Envasos  vidre 500 kg 2.000 kg

Ferra l la 500 kg 2.000 kg

Metal l s  no contaminats 500 kg 2.000 kg

Ol is  vegeta ls  no contaminats 5 kg 20 kg

Particulars
Comerciants 

i petits 
industrials

Particulars
Comerciants 

i petits 
industrials

Plàstic dur (no envàs) 500 kg 2.000 kg

Televisors  i  monitors 2 ut. 5 ut.

Vidre armat / barrejat 500 kg 2.000 kg

Vidre pla 500 kg 2.000 kg

  SUBPRODUCTES I RESIDUS SENSE DESPESA REPERCUTIBLE 

Gratuït fins  
a l  l ímit 

d’entrada

Gratuït 
fins  a l  
l ímit 

d’entrada

PROPOSTA PREU PÚBLIC 
(€/tona)

LÍMITS DIARIS 
D'ENTRADA

RESIDU      

RESIDU      

Gratuït 
fins  a l  
l ímit 

d'entrada

Gratuït fins  
a l  l ímit 

d'entrada

PROPOSTA PREU PÚBLIC 
(€/tona)

LÍMITS DIARIS 
D'ENTRADA

  SUBPRODUCTES I RESIDUS SENSE DESPESA REPERCUTIBLE Particulars
Comerciants 

i petits 
industrials

Particulars
Comerciants 

i petits 
industrials

Altres  aparel l s  elèctrics  i  
informàtica

5 ut. 5 ut.

Cables 500 kg 2.000 kg

Càpsules  cafè 500 kg 2.000 kg

Cartró/paper 500 kg 2.000 kg

Cintes  K7, VHS i  CD/DVD 20 kg 200 kg

Electrodomèstics  l ínia  blanca 2 ut. 5 ut.

Envasos  ampol la  de cava 500 kg 2.000 kg

Envasos  Ecoembes 500 kg 2.000 kg

Envasos  vidre 500 kg 2.000 kg

Ferra l la 500 kg 2.000 kg

Metal l s  no contaminats 500 kg 2.000 kg

Ol is  vegeta ls  no contaminats 5 kg 20 kg

Particulars
Comerciants 

i petits 
industrials

Particulars
Comerciants 

i petits 
industrials

Plàstic dur (no envàs) 500 kg 2.000 kg

Televisors  i  monitors 2 ut. 5 ut.

Vidre armat / barrejat 500 kg 2.000 kg

Vidre pla 500 kg 2.000 kg

  SUBPRODUCTES I RESIDUS SENSE DESPESA REPERCUTIBLE 

Gratuït fins  
a l  l ímit 

d’entrada

Gratuït 
fins  a l  
l ímit 

d’entrada

PROPOSTA PREU PÚBLIC 
(€/tona)

LÍMITS DIARIS 
D'ENTRADA

RESIDU      

RESIDU      

Gratuït 
fins  a l  
l ímit 

d'entrada

Gratuït fins  
a l  l ímit 

d'entrada

PROPOSTA PREU PÚBLIC 
(€/tona)

LÍMITS DIARIS 
D'ENTRADA

  SUBPRODUCTES I RESIDUS SENSE DESPESA REPERCUTIBLE 



26

SAC/2020ÀREA NETEJA

2. Servei de minideixalleries

Al llarg del 2020 s’han transformat 2 quioscos de premsa 
en desús a la ciutat en Minideixalleries i s’ha donat servei de 
Minideixalleria a dos nous punt mitjançant mòduls mòbils.

Les Minideixalleries s’han creat per tal de fomentar la recolli-
da de residus de petit format que no poden anar a parar als 
contenidors que trobem als nostres carrers per a la recollida 
de les 5 fraccions de recollida selectiva (vidre, paper, envasos, 
resta i matèria orgànica). S’ofereix també una alternativa més 
propera a la ciutadania que la deixalleria municipal i alhora 
un complement de la deixalleria mòbil metropolitana.

Els residus anomenats “especials” (pintures, aerosols, piles, 
etc.), tot i que apareguin en petites quantitats, poden ser al-
tament contaminants i tòxics, la qual cosa fa que requereixin 
un tractament especial per evitar efectes perjudicials en el 
medi ambient i en la salut de les persones. 

Aquest servei permet que se’ls hi doni el tractament que re-
quereixen. Per aquest motiu, els residus especials recollits es 
dipositen a la Deixalleria Municipal de Castelldefels, on s’em-
magatzemen fins a que el SIG (Servei Integrat de Gestió) cor-
responent realitza la recollida. 

L’empresa municipal SAC realitza la gestió d’aquestes  
Minideixalleries. 

Activitat de les minidexialleries per franja horària

 
Els nous punts oberts durant l’any 2020 són el següents:

 › Minideixalleria CAN BOU (Pg. Pitort-Av. Màlaga)  
– quiosc reconvertit

 › Minideixalleria CENTRE (Pl. Església)  
– quiosc reconvertit

 › Minideixalleria MONTMAR (Pl. Sant Jaume) )  
– mòdul mòbil

 › Minideixalleria POAL (Av. Constitució – Av. Poal)  
– mòdul mòbil

Els festius no es presta servei.

RESIDUS ADMESOS A LES MINIDEIXALLERIES

 
Per fer-ho fàcil i entenedor per a l’usuari els residus admesos 
s’han agrupat en les següents tipologies:

 – Càpsules 
 – Material informàtic
 – CD i DVD
 – Petits electrodomèstics
 – Productes de neteja i pintures
 – Bateries i piles
 – Bombones de gas de menys de 5 kg
 – Aerosols

Tot i amb això, també es recolliran altres residus especials 
de petit format com bombetes i fluorescents, ferralla i metall 
(cassoles, cafeteres...), pantalles i monitors de petites dimen-
sions o radiografies.

esta	grafoca	en	pag	27
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Altres actuacions

Afectacions temporal Gloria

Grans pluges i forts vents van causar nombrosos desper-
fectes al municipi. Le afectacions més nombroses van ser 
caigudes totals o parcial d’arbres, inundacions degudes en 
gran mesura per la pujada del nivell freàtic i desperfectes en 
instal·lacions i mobiliari.

Els accessos al centre del poble van restar parcialment tan-
cats degut a la inundació dels passos principals sota la au-
topista C-32 i vies del tren que comuniquen el poble amb la 
platja (Pont de Avinguda Ciutat de Málaga, Avinguda de la 
Pineda, Pont de Joanot Martorell, Carrer de Barcelona). 

El barris més afectats degut a la seva cota “sobre” nivell de 
mar van ser Can Bou i Marisol rebent les pitjors inundaci-
ons els voltants del carrer del Molinot i carrer de Barcelona. 

Les tasques de neteja del pàrquing de la UPC confrontant 
a l’Avinguda del Canal Olímpic van ser molt significants, així 
com les neteges a les immediacions dels Instituts Les Ma-
rines i Josep Lluis Sert al Carrer Antic Camí Ral de València.

El Carrer de la Font, el Passeig dels Tarongers i el Passeig 
del Ferrocarril van sofrir inundacions importants tot i haver 
retirat les reixes dels embornals. A part, molts altres carrers 
inundats van dificultar enormement la circulació dins del 
poble i les principals sortides/entrades del poble van restar 
tancades durant hores.

El tancament de les plantes receptores de residus volumino-
sos va empitjorar la situació, degut a que vam haver de des-
carregar provisionalment a les instal·lacions de Ca n’Aimeric 
per tal d’haver de tornar a carregar el material i descarregar 
a les plantes receptores dies després.

SAC com a empresa encarregada de la neteja del municipi 
es va trobar amb la necessitat de donar un servei extraordi-
nari per tal normalitzar la situació de neteja del municipi.

Principals actuacions 

• Neteja de embornals, caps de conca, sortides de pluvials 
al mar

• Neteja de carrers amb retirada de grans quantitats de 
branques, terres, fulles, pinassa i restes diverses 

• Neteja de passos soterrats, ponts inundats una vegada 
evacuada l’aigua

• Neteja de carrers una vegada evacuada l’aigua
• Retirada de restes de mobiliari depositats a via pública pro-

vinents de veïns que han sofert inundacions a les seves llars
• Servei de cuba diari durant 2 setmanes per neteja de 

vials, voreres...
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COVID-19
Des de la declaració de l’estat d’Alarma i degut a que el servei 
de recollida de residus i neteja viària es un servei essencial, es va 
decidir fer dos grups de treball en torn de matí i dos més en torn 
de tarda per el que en el cas de que hi hagués un contagi mas-
siu en un dels torns la resta de la plantilla podia realitzar el servei.

Els torns treballaven de 7 en 7 dies, el que permetia en cas de 
que hi hagés algun contagi poder veure si es manifestaven 
símptomes, ja que en un inici no es realitzaven proves PCR. 

A més en cas de que algú hagués estat en contacte amb algun 
contagiat o sospitós de contagi es deixava en quarantena.

Es va suprimir el servei de Barri Net i Deixalleria al no consi-
derar-se essencial.

Es va augmentar la dosi de lleixiu en el servei d’escombrado-
res i hidroneteja per realitzar desinfeccions al voltants de punts 
d’interès tals com farmàcies, Centres mèdics i supermercats.

Es va veure una afectació en el comportament dels residus 
recollits, especialment en restes de neteja viària i els conteni-
dors al voltant de la restauració.

També va ser significatiu el increment d’envasos degut a que 
la ciutadania realitzava els àpats en el domicili.

Els Kg recollits en la deixalleria també es van veure afectats al 
estar tancada durant els mesos de confinament domiciliari.
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Recursos

Instal·lacions

Les instal·lacions del servei de Neteja i Recollida de residus 
de SAC es troben situades a la Ctra. de la Sentiu nº17. Des 
d’aquesta ubicació surten cada dia tots els equips del servei 
de Neteja viaria i vehicles de recollida de residus per a realit-
zar tots els serveis a tot el municipi de Castelldefels.

L’any 2018 es van realitzar les obres de Reforma de les instal-
lacions amb una superfície en planta de 3.700m2 construïts 
per ubicar els serveis de Neteja i jardineria (Jarfels). L’edifici 
va ser objecte d’una profunda rehabilitació introduint diver-
ses millores tècniques a les instal·lacions per tal d’aprofitar al 

màxim tots els recursos, amb una orientació transcendental 
cap a la sostenibilitat ambiental aplicant criteris d’innovació. 
S’han tingut en compte aspectes clau com l’estalvi energètic, 
l’aprofitament d’energies renovables o el tractament i reci-
clatge de residus.

La Planta baixa està destinada a l’aparcament de vehicles 
de neteja i jardineria, una zona de vestidors, un espai per a 
menjador del personal, una cambra per instal·lacions, zona 
de taller mecànic i construccions modulars destinades a ma-
gatzem, serveis i oficina del propi taller, a la zona d’altells es 
situen més vestuaris per al personal de l’empresa de neteja. 
Des de aquesta nau hi ha accés a un pati interior on es realit-
za la neteja dels vehicles i contenidors i un espai adaptat per 
al intercanviador de les màquines escombradores.

També es disposa d’un edifici d’oficines per a la ubicació dels 
serveis tècnics de les àrees de neteja (SAC), jardineria (Jarfe-
ls), i dels departaments d’estructura de SAC i Jarfels (RRHH, 
compres, comptabilitat).

D’altra banda, SAC compta amb una planta de gas natural ve-
hicular (GNV) al carrer Raurell de Castelldefels que va entrar 
en funcionament l’octubre de l’any 2019 per tal de subminis-
trar combustible de GNC a la flota.

Personal adscrit al servei

Plantilla mitja total adscrita al servei 120 persones, la tempo-
rada d’estiu la plantilla arriba fins els 140 treballadors/es. 
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Equipament adscrit al servei
MATRÍCULA TIPUS MARCA MODEL COMBUSTIBLE

L1 3627BGS Escombradora Hako City Master 1600 GASOIL
L2 6385BGS Escombradora Hako City Master 1600 GASOIL
L3 8117BGS Escombradora Hako City Master 1600 GASOIL
L4 2420BGT Escombradora Ravo 540 D STH E6 GASOIL
L5 2424BGT Escombradora Ravo 540 D STH E6 GASOIL
L6 2421BGT Escombradora Ravo 540 D STH E6 GASOIL
L7 2418BGT Escombradora Ravo 540 D STH E6 GASOIL
L8 2769BGT Escombradora Ravo 540 CD E6 GASOIL
L9 4219BGT Escombradora Ravo 540 CD E6 GASOIL

L10 7165BGS Escombradora Dulevo 5000 Zero GNC
L11 2511KCM Vehicle lleuger Alke S.r.l. ATX/EB/4 ELÈCTRIC
L12 9934KCL Vehicle lleuger Alke S.r.l. ATX/EB/4 ELÈCTRIC
L13 6119KDV Vehicle lleuger Goupil GWM/NC5/PLBE G4 ELÈCTRIC
L14 6186KDV Vehicle lleuger Goupil GWM/NC5/PLBE G4 ELÈCTRIC
L15 6227KDV Vehicle lleuger Goupil GWM/NC5/PLBE G4 ELÈCTRIC
L16 6287KDV Vehicle lleuger Goupil GWM/NC5/PLBE G4 ELÈCTRIC
L17 7441KDT Vehicle lleuger Goupil GWM/NC5/PLBE G4 ELÈCTRIC
L18 8677KDT Vehicle lleuger Goupil GWM/NC5/PLBE G4 ELÈCTRIC
L19 9609KKD TractoCamió Goupil Urbaplus ELÈCTRIC
L20 0427DTV Vehicle lleuger basculant Piaggio Porter E. ELÈCTRIC
L21 2715JGZ Motocicleta Honda JF 41 BENZINA
L22 2765JGZ Motocicleta Honda JF 41 BENZINA
L23 2150DWN Furgoneta basculant Fiat Ducato 2.8 JTD GASOIL
L24 0421DTV Furgó Fiat Ducato 2.8 JTD GASOIL
L25 0248KDS Furgoneta Iveco 35S14N GNC
L26 7964DXT Camió Cuba Renault 220.16 GASOIL

R1 1937KKJ Recolector Easy Iveco AD260SY/PS CNG GNC
R2 1940KKJ Recolector Easy Iveco AD260SY/PS CNG GNC
R3 6718KLZ Recolector Easy Iveco AD260SY/PS CNG GNC
R4 8718KMC Recolector Easy Iveco AD260SY/PS CNG GNC
R5 4005KKK Recolector Easy Iveco AD260SY/PS CNG GNC
R6 3526KKN Recolector Easy-Gancho Iveco AD260SY/PS CNG GNC
R7 6355KLN Recolector Easy-Gancho Iveco AD260SY/PS CNG GNC
R8 6421KLN Recolector Easy-Gancho Iveco AD260SY/PS CNG GNC
R9 4392DXW Recolector CTB Renault 320.26 GASOIL

R10 5636DWB Recolector CTB Renault 320.26 GASOIL
R11 7844DTX Recolector CTB Renault 270.18 GASOIL
R12 5379DTZ Recolector CT Renault 180.08 GASOIL
R13 4723DWD Recolector CT Renault 120.35 GASOIL
R14 5738KGZ Camió Iveco 50C14N GNC
R15 5828KCM Camió basculant Renault/Cayvol MAXITY3T5CCAB3.4M130E6GASOIL
R16 2689CHB Camió Grúa Renault 270.18 GASOIL
R17 7976DXT Rentacontenidors CT Renault 220.14 GASOIL
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Escombradora Dulevo Escombradora Hako

Vehicle carga posteriorRecol·lector compactadora bilateral

Vehicles Alke
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Campanyes comunicació

Durant l’any 2020 es va continuar amb la entrega de bosses 
de ràfia iniciada al 2019 per a les fraccions d’envasos, cartró i vi-
dre. Aquestes bosses que es van distribuir a les minideixalleries.

També es va es va continuar amb la entrega d’Oliklaks, con-
sistent en la entrega d’un pot reutilitzable per a la recollida 
d’oli usat un cop el usuari ens feia entrega d’oli domèstic en 
qualsevol altre format i un cop s’entrega un pot amb oli se li 
entrega un de nou i net. 

L’apertura de 2 noves minideixalleries fixes més dos deixa-
lleries mòbils a facilitat a la ciutadania la seva col·laboració a 
l’hora d’incrementar l’índex de selectiva a l’any 2020.

Paral·lelament al servei de recollida per a grans generadors, 
i formant part de les “Campanyes d’Informació i Sensibilitza-
ció” de l’Encàrrec de gestió pel 2020, SAC ha desenvolupat 
tasques d’informació, sensibilització i control entre els grans 
generadors del municipi.

Aquesta formació diària ha possibilitat l’augment significatiu 
dels punts de recollida de paper/cartró, fracció orgànica i en-
vasos al municipi, fet que afavoreix tant l’índex de recollida 
de selectiva como la disminució significativa de punts amb 
desbordaments de contenidors donant al municipi una imat-
ge molt més neta.
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Àrea 
Aparcaments
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Servei Aparcaments

SAC porta a terme el control, gestió i explotació de l’estaci-
onament regulat en superfície, d’acord amb l’encàrrec de 
l’Ajuntament de Castelldefels, conjugant de la forma més 
adequada possible els elements temps (d’estada i de servei), 
usuaris (visitants o forans, residents) i tarifes (per a cada tipus 
d’usuari i en funció del temps), per tal de:

• Millorar la mobilitat als dos àmbits, centre i platja
• Garantir el màxim possible l’aparcament dels residents 
• Facilitar l’accés al terciari en vehicle privat a la zona de platja 

en condicions de legalitat, maximitzant l’espai de la via pública
• Reduir l’indisciplina en l’estacionament

Zones, Places d’aparcament* 
i normativa aplicable:

• A la via pública:
Ordenança Fiscal núm. 17;OMC. RGC.

 – Zona blava centre: 865 places.
 – Zona platja permanent-zona B: 652 places

 › Blava: 353 places
 › Verda: 299 places

 – Zona platja temporal A: 5081. places
 › Blava: 1209 places
 › Verda: 3140 places
 › Ap. Mèxic (verda resident): 80 places

*Places aproximades. Hi han diverses afectacions (OPV, etc.).

• Altres
 – Aparcament solar: Passeig Marítim/Carrer Mèxic: 361 
places (80 aparcament exclusiu vehicles amb dret a 
zona verda gratuïta platja) 

Ordenança núm. 22. Preu públic. Annex II.3;OMC. RGC

 – Park&Ride: 98 places (3 ocupades per fotolinera AMB). 
Conveni AMB-Ajuntament; OMC. RGC.

 – Càrregues i descàrregues. 78. RGC.OMC

Àrea Aparcaments
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Zona regulada i zones DUM
Escala:

Aparc_calçada

Zona Verda

Zona Blava

DUM
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Gestió del servei

Gestió administrativa 

Les principals tasques de gestió administrativa que es realitzen son:

• Atenció – Informació a la ciutadania
 – Durant el primer trimestre ja s’ha obert la oficina de la 
platja per tramitar la targeta de la zona verda de la platja, 
tenint en compte que és on la major part de la ciutada-
nia li va bé tramitar aquesta targeta.

 – La targeta de zona verda es realitza amb cita prèvia, la 
resta de tràmits poden realitzar-se sense cita prèvia.

• Tramitació incidències APP i sistemes
• Càrrega de matrícules (autoritzats/residents,etc.)
• Denúncies 

 – Tramitació de denúncies 
 – Anul·lació
 – Cobrament 

• Targeta zona verda
 – Venda de targetes de zona verda, tramitació presencial i 
electrònica per E-Tram.

 – Tramitació targeta verda gratuïta (que fins el 2T de 2020 
realitzava l’OAC). 

 – Comprovació de requisits per altes i baixes de BBDD en 
Ajuntament i DIBA

• Vals estacionament per comerciants

Venda de targetes zona verda

Targetes venudes

2019 2020
Diferència 
2020-2019

Variació %  
2020-2019

A 31 de 
desembre

1712 1542 -170 -9,9%

S’ha de tenir en compte que la zona regulada es va tornar 

a posar en marxa el 25 de maig, que havia estat sense 

servei des de el 14 de març quan es va declarar l’estat 

d’alarma, així com els confinaments municipals del 4T. 

S’ha continuat distribuint al llarg dels primers mesos de l’any 
la venda de targetes amb:

 – campanya de mailing i trucades als usuaris de la targeta 
de zona verda “a cost” 

 – canvi de tarifes de l’ordenança (menys cost en els mesos 
gener-març)

 – la implementació del sistema de cita prèvia des de 2019
 – l’emissió de targetes des de l’oficina de la platja des de gener
 – l’obertura d’aquesta oficina de platja els dissabtes
 – tramitació 100% per web des de 2019

Venda de targetes mitjançant la web
• La pàgina per l’adquisició de targetes d’aparcament per la 

zona verda de la platja que es va implementar l’any 2019, 
ha estat utilitzada per:
 – Tramitació 100% online (Etram).
 – Cal destacar que s’ha generalitzat a tots els supòsits la 
tramitació online, que abans de l’estat d’alarma només 
era per titular d’IBI. 

 – La tramitació online acumulada a 31 de desembre ha es-
tat del 19% del total de les targetes emeses “a cost”.

 – Cita prèvia obligatòria.

Control de l’estacionament i Sistema 
de gestió de denúncies

• Es realitzen les tasques de control de l’abonament de la 
taxa municipal al centre i a la platja i al P&R (sense taxa) 

• Recaptació dels parquímetres
• Es important destacar que els/les agents controladors/es 

denuncien altres infraccions a més de l’estacionament a la 
zona regulada, com aparcament a illetes, línia groga, càr-
rega i descàrrega, parades taxis, voreres, cosa que ajuda 
a la Policia Local a mantenir en ordre l’estacionament, i en 
particular a la zona de platja

• S’han realitzat diverses millores al sistema de gestió  
de denúncies
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Recaptació

La recaptació inclou els pagaments en monedes, targetes 
de crèdit/dèbit i APP pagament per mòbil.

S’ha de tenir en compte el tancament del servei entre el 
14 de març i el 25 de maig de 2020, així com els diferents 
confinaments municipals i de l’hostaleria del 4T.

Recaptació a 2020-2019

De cara als ingressos municipals cal tenir en compte tam-
bé el número de denúncies formulades carregades en WTP. 
Aquestes denúncies son 23.220, amb un valor aproximat de 
789.480, segons el valor mig recaptat l’any 2019 (34 euros).

Concepte 2019 2020 Diferència Diferència en %

Recaptació centre 1.099.099 € 960.560 € -138.539,16 € -12,6%

Recaptació platja 1.740.533 € 1.734.173 € -6.360,00 € -0,4%

Targetes zona  

verda platja
67.782 € 58.824 € -8.958,00 € -13,2%

Tiquets comerciants 936 € 1.675 € 739,00 € 79,0%

Ocupació - € 1.200,00 € 1.200,00 € 

Total recaptació 2.908.350 € 2.756.432 € -151.918 € -5,2%
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Mètodes de pagament

App pagament per mòbil

A més de les campanyes realitzades per promocionar l’App 
Apparquem, el 2T ha entrat en funcionament la plataforma 
de l’AMB amb el pagament mitjançant AMB, Smou i altres 
operadors privats.

L’increment del pagament mitjançant mòbil ha estat superi-
or al 80%.

La utilització de les apps al total de la zona regulada ha estat 
del 18% i a la zona centre suposa el 22% de les operacions, 
una dada molt elevada.

Actualment la ciutadania pot utilitzar:

• AMB aparcament
• Smou
• El Parking
• Easypark
• Parclick
• Blinkay
• Bip&Drive
• Apparquem

Evolució del mètode de pagament

Es manté l’augment del pagament amb APP i targeta ban-
cària que es va aconseguir el 4T de 2019 amb l’actualització 
dels parquímetres, les campanyes de promoció de l’APP i 
l’entrada de l’app de l’AMB el 2T.

També és evident que la situació de pandèmia, ha reduït els 
pagaments en efectiu.

2019 2020 Diferència

279.814,65 514.603,71 234789,06 83%
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Denúncies

Denúncies 2019-2020

L’aturada de l’activitat en els dos primers trimestres i les res-
triccions a l’hostaleria i el comerç han reduït el número de 
denúncies. En el centre la baixada en menor degut a que hi 
ha hagut menys reducció d’usuaris i s’han corregit des de 
2019, diverses praxis dels controladors.

Denúncies P&R

Les tasques de control al P&R van tornar a realitzar-se el juny 
de 2020 després del confinament. L’afluència de cotxes al 
P&R ha disminuït molt i també les denúncies.

Denúncies zona no regulada

Els/les agents controladors/es col·laboren amb les tasques 
de control de l’estacionament dintre de l’àmbit de la zona 
regulada, també per infraccions que corresponen a la zona 
regulada, como poden ser càrregues i descàrregues, zones 
de prohibit estacionar, passos de vianants, etc. 

A la zona de la platja l’àmbit d’actuació són tots els carrers 
entre la C31 i la platja.

Per part de policia Local s’ha donat un usuari a SAC Aparca-
ments de l’app GEstvial, on queden reflectides les diferents 
ocupacions de via pública autoritzades, com sacs i conteni-
dors. Els agents de SAC avisen a policia Local en el cas de 
detectar ocupacions no autoritzades.

2020 2019
2020- 
2019

Diferència 
en %

platja 12672 16046 -3374 -21%

centre 8410 9151 -741 -8%
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Manteniment

Tasques de manteniment de l’equipament de la zona regulada.

Parquímetres

• Programació parquímetres zona centre amb les tarifes de 
la OF17 de 2020

• Per tal de millorar la cobertura dels parquímetres, en espe-
cial a la platja entre els carrers 11 i Gavà:
 – S’han instal·lat simglobal que utilitzen la xarxa de qualse-
vol operador

 – S’han instal·lat sims de Movistar, Orange i Vodafone en 
diferents parquímetres segons s’obté la millor (o menys 
dolenta) cobertura. No obstant hi ha zones amb molt 
mala cobertura

• S’ha realitzat la neteja dels parquímetres tant exterior amb des-
infecció, i interior dels diferents elements (impressores, etc.)

• S’han redactat els protocols de manteniment

Actualització dels parquímetres

• El gener s’han instal·lat els kits TPAL d’actualització a les 
24 màquines expenedores de la zona B de platja (model 
Strada TPAL). 

• El 2T s’ha actualitzat la resta del parc (zona A). 
• Els parquímetres de zona centre es van actualitzar l’any 

2019. 
• La inversió total de l’actualització dels parquímetres ha es-

tat de 450.000 €.
• L’actualització a TPAL comporta:

 – Nous lectors CLESS
 – Nova pantalla a color
 – Nou panell solar + bateries addicionals
 – Teclat i porta

Altres

• Adquisició noves xapes de tancament dels parquímetres 
que sí cobreixen totalment el parquímetre per evitar danys.
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Senyalització horitzontal 

• Repintat zona blava i part de tota la zona verda de la platja.
• Actualització del cens de guals i de les seves ocupacions a 

via pública. Rectificació de guals per adaptar els límits de 
zona regulada a l’accés al gual.

• S’han repassat diversos carrers de la zona centre on hi ha 
hagut afectacions per col·locació de càrregues i descàrre-
gues i d’altres.

• S’ha realitzat la senyalització de zones d’estacionament de 
motocicletes, zones de prohibició d’estacionament, etc.

Senyalització vertical

• S’ha realitzat el canvi senyalització càrregues i descàrre-
gues per introduir l’aplicatiu Spro de l’AMB.

• Reubicació de panells indicatius de zona regulada al fanal 
més proper, i retirada de pals i amorterament del forat a 
la vorera.
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COVID-19

L’atenció a la ciutadania presencial es va 
tancar el 14 de març amb de decret 463/2020 
d’estat d’alarma. Es va continuar donant 
atenció de manera telefònica, i per mail.

Fins el 24 de maig els/les agents controladors(es han estat 
realitzant tasques de suport al Barri Net, mitjançant el con-
trol de l’esporga i mobles als carrers així com suport a l’àrea 
de neteja amb el control de sobreeiximent de contenidors 
d’escombraries. Els agents controladors van estar col·locant 
adhesius de Barri Net en les deixalles o esporga deixada in-
correctament al carrer pels veïns, per tal de conscienciar la 
ciutadania.

El control de l’estacionament es reactiva el 25 de maig a la 
zona centre, el 29 de maig a la zona de platja i el 2 de juny al 
P&R. Els primers dies s’han realitzat tasques informatives a la 
ciutadania per informar que es reactivava la zona regulada.
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Recursos

Personal adscrit al servei

Plantilla mitja total adscrita al servei any 2020: 20 persones, 
temporada d’estiu s’arriba als 37 treballadors/es.

Edificis i instal·lacions

• Passeig Marítim, 170 (en règim de lloguer):
 – Oficina d’atenció al públic.
 – Vestidors controladors/es.
 – Taller de manteniment.

• Passatge de les Caramelles, 2 bis
 – Oficina d’atenció al públic.
 – Vestidors controladors/es.

Equipament adscrit al servei

• Parquímetres
 – 158 Parkeon Strada Evo 2 a la zona platja.
 – 39 Parkeon Stelio TPAL a la zona centre.

• Vehicles
 – 2 cotxes (1 Citroën C1, 1 Fiat Punto*)

Aquest cotxe es comparteix amb l’àrea d’habitatge 

quan ho demana i és possible deixar-lo.

 – 3 motos elèctriques Silence S02.
 – 4 tricicles elèctrics (cedits servei Neteja).
 – 1 segway.

• Senyalització
 – 305 panells informatius zona blava i verda.
 – 182 panells mà-moneda.
 – 4 senyals informatives aparcament del solar del car-
rer Mèxic.

 – 4 senyals prohibició exclusiu residents aparcament del 
solar del carrer Mèxic.

• Altres
 – 34 smartphones Huawei, BQ i Redmi per sistema de de-
núncies i servei.

 – 60 impressores per sistema de denúncies.
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Apparquem

Passa't a l'app!

� Registra la matrícula del teu vehicle   
 només la primera vegada a l'app i   
 oblida't dels tràmits a la màquina

Disponible a l’App Store, Google Play i 
www.apparquem.cat

Reversos Ticket Apparquem 3mod-1directo_CAT.pdf   3   28/2/20   12:27

Comunicació i campanyes informatives

S’han realitzat diverses campanyes informatives amb l’objec-
tiu de fer arribar a la ciutadania les principals accions han estat:

• Mailing i trucades telefòniques als usuaris de la targeta ver-
da per informar-los dels preus per temporada (45 euros 
- abril, maig, juny i juliol i 35 euros - resta de l’any) i promo-
cionar l’ús de la web per tal de reduir l’afluència a l’oficina.

• Campanya en els tiquets de parquímetre de promoció de 
l’APP de pagament per mòbil i dels tiquets de descompte 
de comerços.

• S’han realitzat tasques informatives de reactivació del P&R
• Nou flyer promoció APP on es destaca que no cal tocar el 

parquímetre i només s’introdueix la matrícula 1 cop.

Evite denuncias 
y ahorre con la 
app Apparquem

� Pague solo por el tiempo    
 exacto de aparcamiento

� Reciba avisos si se agota el   
 tiempo o en caso de denuncia

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Flyer Apparquem-Evite Denuncias_v2_AF.pdf   1   8/11/19   17:27

¿Ha tenido una denuncia por…
• olvidar renovar el tiempo de estacionamiento 

en el parquímetro?

• se le ha caído el ticket?

• ticket no visible detrás del parasol?

Y además… 
¿No ha podido anular en los 60 minutos 
posteriores a la denuncia con la tarifa reducida?

Podría haber evitado esta situación con 
la app del servicio de estacionamiento 
regulado de Castelldefels. 

Tome el control con 
Apparquem 

Con Apparquem

� Pague por el importe exacto del tiempo 
que realmente utilice.

� No hace falta que busque parquímetro.

� Anule las denuncias desde el móvil.

‘Apparquem’ le avisa:
• Si se le agota el tiempo de estacionamiento. 
• Si recibe una denuncia.
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CY
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K

Flyer Apparquem-Evite Denuncias_v2_AF.pdf   2   8/11/19   17:27

Apparquem

Passa't a l'app!

� Paga només pel temps exacte

� Rep avisos si s’esgota el temps o  
 en cas de denuncia

Disponible a l’App Store, Google Play i 
www.apparquem.cat

Descarrega’t 
l’app!

Reversos Ticket Apparquem 3mod-1directo_CAT.pdf   1   28/2/20   12:27

Apparquem

Aconsegueix vals de zona 
blava gratis en comerços
Busca aquest distintiu als establiments associats i 
aconsegueix amb les teves compres vals de 
temps gratis per bescanviar a l’app Apparquem.

Reversos Ticket Apparquem 3mod-1directo_CAT.pdf   2   28/2/20   12:27
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Recursos 
humans
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La nostra missió consisteix a vetllar per a una òptima gestió 
i desenvolupament dels nostres treballadors i treballadores, 
promovent una política de personal equitativa i transparent, 
que fomenti valors com el compromís, responsabilitat i vo-
cació de servei públic al municipi de Castelldefels.

Professionalitat, qualitat i eficàcia son els reptes diaris que es 
persegueixen en cadascun dels serveis municipals de neteja 
i recollida de residus, aparcaments, habitatge i jardineria, així 
com a la resta de serveis complementaris que presta Serveis 
Ambientals de Castelldefels, S.A.

Recursos Humans

1 Adva. Tècnica

1 Of. Adva.

Plans Ocupació

(*) 1 vacant a cobrir 

(**) Lloc ocupat per treballador/a que te doble funció. 

Registre del 
Sol·licitant

Servei 
Intermediació 

Deute 
Hipotecària

1 Cap Servei

15 Agents 

2 tècnics (*)

OLH 
(Ofic.Local 
Habitatge)Porta a 

Porta
Recollida 
Selectiva

Neteja 
Viària

Deixalle-
ria

Zona   
Platja

Gestió 
Patrimoni

Runes
Minideixa-

lleria

DRTOR JARDINS I PARCS DRTOR NETEJA-RSU DIRECTORA

AAPPAARRCCAAMMEENNTTSS
Coordinador

JJAARRDDIINNSS  II  PPAARRCCSS NNEETTEEJJAA--RREECCOOLLLLIIDDAA  RREESSIIDDUUSS HHAABBIITTAATTGGEE

1 Of. Adva.

30 Peons
Reforç Estiu

Plans ocupació

1 mecànic

3 encarregats 1 Of. Adva. 
Reforç  estiu 

34 Conductors

1 Secretària
1 Aux. Adva (*)

controladors

1 Tècnica
2 Adves. Tèc. 

Whastapp Brigada Papereres
Zona 

Centre

Informació i 
Atenció al 

Ciutadà

Qualitat, 
Edificació i 

Rehabilitació

Eficiència 
Energètica

Programes 
Socials 

Habitatge

Mediació i 
Lloguer Social

  

1 Tècnica 
(**)

2 mecànics
1 Tècnic (*)

2 Adves 1 aux. mec.

1 Cap de 
Taller

1 Tècnica

Plans Ocupació

Administració Facturació Comptabilitat Compres
Contractaci

ó

Resposabili-
tat 

Patrimonial

Transparènci
a

2 Of. Adves 
(**)

1 Tècnic
1 Tècnica 

(**)
1 Cap de secció

Dpt. Sistemes 
Informàtics

Dpt. 
Manteni-

ment
Dpt. Taller

Dpt. 
ComunicacióRRHH 

(Recursos 
Humans)

PRL/Q 
(Prev. 

Riscos i 
Qualitat)

Cap de seccióDiv. Medi 
Ambient

DIRECTORA RRHH DIRECTOR DIRECTORA

ÀÀRREEAA  RRRRHHHH--QQ//PPRRLL ÀÀRREEAA  AA&&FF ÀÀRREEAA  JJUURRÍÍDDIICCAA
(Recursos Humanos, Calidad y 
Prevención Riesgos Laborales)

(Administración y Finanzas)

Serveis transversals

Serveis operatius
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Dades distribució de la plantilla

Presentem les dades bàsiques durant tot l’any distribuït 
per mesos. 

La mitja de treballadors/es a l’any 2020 ha estat de: 
159 treballadors/es.

Entre l’inici de l’any (138 treballadors/es) i a la fi del mateix (152 
treballadors/es) es produeix un increment del personal tem-
poral. El nombre de contractes indefinits es manté en 102, 
tot havent-se incorporat 3 noves contractacions indefinides 
que provenen de la taxa de reposició de l’any 2019, però que 
s’han vist compensades en nombre per les 3 baixes de per-
sonal indefinit en el 2019 (1 jubilació, 1 excedència voluntària i 
1 Incapacitat permanent).

ANÀLISI PLANTILLA A DATA 31 DE DESEMBRE DEL 2020

SAC Sexe

2020
Total empleats 

(a fi de mes)
Homes Dones

gener 138 109 29

febrer 138 108 30

març 138 108 30

abril 137 107 30

maig 145 112 33

juny 173 133 40

juliol 192 148 44

agost 198 149 49

setembre 196 147 49

octubre 152 118 34

novembre 151 117 34

desembre 152 118 34



47

SAC/2020ÀREA RRHH

Tipus de contractació

Sobre el total de 152 persones actives a 31 de desembre 
2020, el 67% dels contractes son de caràcter indefinit, en-
front d’un 33% de contractació temporal, quasi la tercera part 
de la plantilla. Aquesta dada no ha sofert cap tipus de varia-
ció respecte a l’any 2019. 

Si estudiem amb detall aquesta temporalitat podem fer una 
sub-classificació en tres grans grups: 

1. Personal vinculat a encomanes (moto-caca, whatsapp, bri-
gada...) i Plans d’ocupació.
 – Acostumen a ser contractes de llarga durada, vinculats a 
una obra i servei determinat.

2. Rellevistes de jubilats parcials i contractes d’interinitat amb 
reserva del lloc de treball. 
 – Els contracte de relleu van associats a una jubilació par-
cial pel que son contractes de llarga durada, mentre que 
els contractes d’interinitat tenen una durada incerta que 
pot oscil·lar entre 15 dies a més de 18 mesos. 

3. Eventuals per reforç de servei. 
 – Son la resta de contractes que permeten reforçar el 
servei ja sigui per cobertura de vacances de personal 
intern, com per campanyes o períodes estacionals amb 
més activitat que la resta de l’any. La durada dels con-
tractes oscil·la entre 3 i 9 mesos, sent el més habitual els 
6 mesos.

Si descomptem els contractes d’interinitat i encomanes de 
servei, i tornem a fer l’estudi de % de temporalitat vincu-
lada només a les eventualitats pròpies del servei (com 
substitució de vacances del personal de neteja, reforç per a 
la recollida de fulles...) ens trobem que en aquest cas la tem-
poralitat només és del 19 % sobre la totalitat de la plantilla.

Comparativament amb l’any 2019, tot i que el nombre de tre-
balladors temporals a fi d’any és el mateix, s’observa una lleu 
diferència en la distribució del tipus de contracte eventual, 
on es manté el nombre de contractes per obra i servei (17 
persones) però es redueix el nombre de contractes d’interi-
natge (16 en el 2019) i s’incrementa el nombre de contractes 
eventuals de servei (17 en el 2019) que representava un 14% 
sobre el total de la plantilla.
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Si mirem la temporalitat per departaments (amb dades 
de desembre) es veu clarament que l’activitat de neteja acu-
mula el 92% de tots els contractes temporals (un 2% més 
que l’any 2019, que suposava un 90% sobre el total).

Aquesta dada varia substancialment durant els mesos de 
maig a setembre, amb les incorporacions de 20 agents con-
troladors (de promig) en el departament d’Aparcaments per 
donar cobertura a la temporada alta de zona verda i blava 
en la platja. Adjuntem a continuació 3 gràfiques que mostren 
aquesta realitat diferent durant la temporada d’estiu 
(dades a 31 de juliol 2020 amb una plantilla de 192 treba-
lladors/es), on quasi el % de contractes temporals versus 
contractes indefinits és del 50%. Respecte a l’any 2019 hi ha 
una lleu variació en la distribució de % on el nombre d’inde-
finits es redueix un punt degut a les excedències voluntàri-
es de 5 agents controladors d’aparcaments amb contracte 
fix-discontinu. 

A l’estiu l’àrea de neteja incrementa en un 33% el nombre de 
temporals (a excepció dels contractes d’interinitat) respecte 
al mes de desembre i l’àrea d’aparcaments passa de tenir 1 
treballador eventual a tenir 21 (a part d’1 fix discontinu). 
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Gènere

El 77% de la plantilla son homes, és a dir tres quartes parts 
del total del treballadors/es. 

Ara bé, si fem un anàlisi de la representació del sexe femení 
per departament, podrem observar com la presència de la 
dona està concentrada en les àrees com habitatge i apar-
caments i/o de serveis transversals, mentre que els homes 
ocupen aquells llocs de treball que el sector ha vingut esta-
blint com a més masculinitzats (conductors, peons escom-
braires, mecànics...). 

Edat 

L’edat mitja de l’empresa és de 48,5 anys, un 13% més que la 
mitja de l’edat de treballadors/es a Espanya (43 anys).

Aquesta dada te una doble lectura: com a avantatge parlem 
d’uns professionals que aporten maduresa personal i profes-
sional al seu lloc de treball, però com a desavantatge ens 
comencem a trobar major limitació física en realitzar certes 
tasques productives, incrementant el numero de baixes mè-
diques per IT o AT. 

Respecte al 2019 s’ha passat d’una mitja d’edat del 48,3 al 
48,5, el que denota les noves incorporacions tot i sent tem-
porals ronden en una edat de 35 a 50 anys. 

A SAC trobem representades 4 generacions d’edat, i podem 
observar la majoria d’homes es concentren entre els 35 i 55 
anys, mentre que les dones majoritàriament es concentren 
entre els 45 i 65 anys, sent la generació Baby Boomer la que 
aglutina al 41% de la totalitat de la plantilla. 

Edat Generació % Home 
(s/tot)

%  
Home

% Dona 
(s/tot)

%  
Dona

Total 
general

Fins a 24 anys (1996 en endavant) Generació Z 0 0% 0 0% 0 0%

De 25 a 39 anys (1981 a 1996) Generació Y 15 10% 12 8% 27 18%

De 40 a 55 anys (1965 a 1980) Generació X 65 43% 26 17% 91 60%

Majors 55 anys (1946 a 1964) Baby boomers 21 14% 13 9% 34 22%

31/12/2020 EDAT ANTIGUITAT mitjana

Departament
Majors 

60
Mitjana 

edat
Sobre ctes. 
indefinits

Sobre total 
plantilla

Neteja2 12 48,62 12,54 8,06

Habitatge 2 50,69 13,65 11,29

Aparcaments 0 47,76 11,14 10,18

Adció-finances 0 47,91 15,09 11,44

RRHH-Prl 0 45,67 14,31 14,31

Jurídic 0 31,61 2,8 2,8

Direcció 0 47,11 8,32 8,32

Total 14 48,5 12,4 8,6
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Antiguitat

Si agafem com a referència la totalitat de la plantilla, l’antigui-
tat mitja es de 8,6 anys, on trobem que més del 50% (el 56% 
sobre el total) porta menys de 5 anys a l’empresa, això és 
degut a que el 33% de la plantilla son contractes temporals. 

Però si només ens fixem en els contractes indefinits podem 
observar un increment de la mitja a quasi 12’4 anys d’anti-
guitat. Parlem d’una plantilla molt estable amb una rotació 
quasi inexistent. 

Fent el mateix anàlisi incloent la variable sexe, podem obser-
var un comportament molt similar en tots els trams, és a dir, 
no es detecta una diferència d’antiguitat basada en el sexe. 

Les polítiques d’igualtat en l’àmbit de la selecció i contrac-
tació a data d’avui no es veuen reflectides en el % de dones 
amb antiguitat menor a 5 anys, ja que a pesar de la intencio-
nalitat de l’empresa en poder incrementar la seva presència, 
el problema el trobem en una participació pràcticament nul-
la en les convocatòries per a peons de neteja.



51

SAC/2020ÀREA RRHH

Categoria Professional

Si classifiquem els nostres treballadors/es en 3 grups: 

• Ma d’obra directe (MOD) – personal operatiu de carrer (pe-
ons, xofers, agents controladors...) Els podem assimilar als 
grups de cotització 10, 9 i 8. 

• Ma d’obra indirecte (MOI) – personal que sense estar a peu 
de carrer participa de forma directe en la execució de les 
feines operatives (mecànics, encarregats, tècnics de pro-
ducció, caps d’equip...) Els podem assimilar als grups de 
cotització 9, 8, 6 i 4. 

• Estructura (E) – realitzen tasques organitzatives i/o de ca-
ràcter tècnic. Es poden assimilar als grups de cotització 7, 
6, 5, 4, 3, 2, i 1. 

El 69% dels contractes son de categories de peó (42%) i xo-
fer (26%), mentre que la resta de categories oscil·la al voltant 
del 3% (encarregats) i 9-10% (tècnics i administratius).

En quant al dimensionament de la plantilla per segons les 
àrees o departaments de treball, s’identifica una necessitat 
de reforçar el departament de RRHH així com el d’adminis-
tració de taller. 

També de cara a l’any 2021 es crearà una nova divisió dins de 
l’àrea d’habitatge destinada a gestionar els possibles expedi-
ents de desnonaments. Aquesta nova divisió necessitarà de 
la incorporació de personal tècnic, encara pendent de definir 
funcions i nombre de persones. 
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Gestió de personal

Moviments mensuals; 
contractacions i sortides

Durant tot l’exercici del 2020 s’han produït un total de 96 
noves contractacions (altes) i 115 sortides (baixes) ja sigui per 
fi de contracte, jubilació, baixa voluntària, excedència o baixa 
per incapacitat permanent. 

El promig de plantilla mensual acostuma a tenir una certa 
temporalitat, pel que en els mesos d’estiu puja el % de con-
tractació per a donar servei d’aparcaments a la zona verda 
de la platja i alhora cobrir les vacances de la plantilla pròpia 
(bàsicament del personal de neteja). I si estudiem amb detall 
el comportament dels actius en funció del tipus de contracte 
observem que la tendència de temporalitat finalitza l’any per 
sobre de com es va iniciar. A diferència de l’any passat en 
que en el mes de desembre hi havia un elevat nombre de 
contractes d’interinitat, en el mes de desembre del 2020 el 

nombre de temporals ha sigut el mateix que en el del 2019, 
però s’ha reduït els contractes d’interinitat per ampliar els 
contractes eventuals. Això significa que s’ha reforçat el servei 
per sobre de les necessitats del desembre 2019, entenent 
que hi havia menys personal de baixa i per tant es disposava 
de més efectius de personal de neteja al carrer. 

CONTRACTACIONS

El nombre de contractacions indefinides segueixen escrupu-
losament la taxa de reposició, que en el notres cas està au-
toritzada al 100%. Cal concretar que 2 de les contractacions 
indefinides aquí indicades són en realitat la conversió d’un 
contracte d’interinitat per un procès selectiu a un contracte 
indefinit un cop les persones han guanyat la plaça mitjan-
çant una convocatòria pública. 

Per donar acompliment a la llei de transparència, es pot con-
sultar en el nostre portal la relació de tots els contractes 
eventuals signats durant l’any 2020, identificant per a cada 
departament el lloc de treball i tipus de contracte. 

www.seu-e.cat/ca/web/sac/govern-obert-i-transparencia/
informacio-institucional-i-organitzativa/empleats-publics/re-
lacio-de-contractes-temporals-i-d-interinatge

SORTIDES

A diferència de l’any anterior on es va arribar a un 13% de 
baixes voluntàries (pràcticament totes elles d’agents con-
troladors d’aparcaments en temporada d’estiu), aquest any 
només s’ha donat una baixa voluntària en el departament 
de neteja viària. Per contra, 5 dels 6 agents controladors fi-
xos-discontinus suborgats de Valoriza, han demanat exce-
dència voluntària i/o per la cura de menors. 

Així doncs, a excepció d’aquestes 5 excedències, el principal 
motiu de baixa dins de l’empresa és el fi de contracte. 

https://www.seu-e.cat/ca/web/sac/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/empleats-publics/relacio-de-contractes-temporals-i-d-interinatge
https://www.seu-e.cat/ca/web/sac/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/empleats-publics/relacio-de-contractes-temporals-i-d-interinatge
https://www.seu-e.cat/ca/web/sac/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/empleats-publics/relacio-de-contractes-temporals-i-d-interinatge
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Política Retributiva 

Tot i que SAC es regeix sota el règim general de la Seguretat 
Social, al tractar-se d’una societat mercantil de capital públic, 
a efectes d’increments salarials aplica allò que es defineix per 
la LGPE, amb independència dels increments que vinguin 
definits pel conveni de referència. 

Així doncs, durant aquest 2020 s’ha efectuat un increment 
del 2% total sobre el salari brut del 2019. 

Donant acompliment a la llei de transparència, es pot con-
sultar en el nostre portal la relació retribucions per l’any 
2020, identificant per a cada departament i lloc de treball 
el conceptes salarials fixos i conceptes salarials variables en 
funció a la persona i al lloc. 

www.seu-e.cat/ca/web/sac/govern-obert-i-transparencia/in-
formacio-institucional-i-organitzativa/empleats-publics/retri-
bucions-indemnitzacions-i-dietes-dels-empleats-publics

Després de realitzat un anàlisi exhaustiu es constata que a 
SAC no existeix discriminació salarial per raó de sexe.

Relacions Laborals 

Tot i existint un únic CIF, SAC disposa de dos realitats laborals 
diferents, derivades de la subrogació en 2017 de l’activitat i 
personal associat a la neteja viària i recollida de residus de 
Castelldefels, a càrrec de Sersa fins a aquella data. 

ÀREA DE NETEJA

a. Conveni de referència – Conveni Propi   
Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Serveis Ambi-
entals de Castelldefels, S.A. (SAC) per als anys 2018-2023 
(codi de conveni núm. 08102840012019)

b. Comitè Empresa   
Constituït per 9 membres (8 col·legi especialistes i 1 tèc-
nics), amb representació de 7 d’UGT i 2 de Sindi.cat. Vigèn-
cia del mandat: abril 2023

RESTA D’ÀREES (APARCAMENTS, 
HABITATGE, SERVEIS CENTRALS...)

c. Conveni de referència   
Convenio colectivo de aparcamientos, estacionamientos 
regulados de superficie, garajes, servicio de lavado y en-
grase de vehículos de Cataluña 2017-2022 (codi de conve-
ni núm. 79001575011999) 

d. Comitè Empresa  
Pel tamany de la plantilla disposen de 3 delegades de per-
sonal, totes 3 de UGT. Vigència del mandat: desembre 2023

https://www.seu-e.cat/ca/web/sac/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/empleats-publics/retribucions-indemnitzacions-i-dietes-dels-empleats-publics
https://www.seu-e.cat/ca/web/sac/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/empleats-publics/retribucions-indemnitzacions-i-dietes-dels-empleats-publics
https://www.seu-e.cat/ca/web/sac/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/empleats-publics/retribucions-indemnitzacions-i-dietes-dels-empleats-publics
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Absentisme laboral (baixes per IT i AT) 

Nº persones

Número de persones que durant aquest 2020 han comu-
nicat a l’empresa una malaltia comuna, accident de treball o 
permís de maternitat/paternitat, amb o sense baixa mèdica 
associada.”

Reflexa el total de baixes tramitades (ja sigui baixa inicial com 
recaiguda) i no tant les persones físiques que han causat bai-
xa. Només a títol informatiu i vist sota el prisma de treballa-
dor/a direm que: 

• Baixes per IT – Les 71 baixes mèdiques per IT comptabilit-
zades corresponen a un total de 53 persones diferents, de 
les quals 9 d’elles han presentat més de una baixa mèdica 
a l’any. També destacar que d’aquest 4334 dies totals, 224 
corresponen a baixes paternals. 

• Nº de AT – Els 33 accidents de treball comptabilitzats cor-
responen a un total de 31 persones diferents, de les quals 2 
d’elles han sofert més d’un AT a l’any. Del total de AT ocor-
reguts en el 2020, 18 persones han estat de baixa mèdica, 
la resta només han sigut atesos per la Mutua d’accidents 
sense que fos necessària la seva baixa. Com a nota alar-
mant, cal destacat que aquest estiu s’han produït 3 agres-
sions de ciutadans als nostres agents controladors d’apar-
caments a la platja, de les quals dos d’elles han derivat amb 
baixa mèdica per AT. 

• Nº baixes per COVID-19 – Es el nombre de persones que 
han rebut baixa mèdica derivada del COVID-19, el que no 
vol dir que totes aquestes 26 persones hagin estat afec-
tades per la malaltia. Aquesta xifra inclou aquells treballa-
dors/es que la SS ha tramitat la seva baixa mèdica ja sigui 
per ser afectat directe, per ser contacte estret d’un positiu 
i/o per ser persona de risc. 

Nº dies de baixa 

Aquesta xifra NO inclou els dies d’absentisme per causes de 
malaltia comuna sense baixa mèdica, ni les hores destinades 
a visites mèdiques (permisos retribuïts). 

Si dividim els 4.334 dies de baixa IT+ maternitat per 365 dies 
ens dona com a resultat que tenim a un total de 11,9 perso-
nes de baixa durant tot l’any. 

Si repetim la mateixa operació respecte als dies de baixa per 
AT + malalties professionals, ens dona que tenim un total de 
1,5 persones de baixa durant tot l’any.

I per últim, els 239 de baixa per COVID-19 representen unes 
3 persones de baixa durant tot l’any.

Llavors, de forma permanent hem tingut 16,4 persones de 
baixa els 365 dies, el que representa un 10% sobre la plantilla 
mitja (159).

2020 IT + pat/mater. AT+malalt. Prof. COVID-19

Departament Nº pax Nº dies Nº pax Nº dies Nº pax Nº dies

Neteja 54 3624 21 251 21 931

Aparcaments 13 397 8 294 4 87

Habitatge 2 307 1 9 1 78

Taller 0 0 3 0 0 0

Serveis Transversals 2 6 0 0 0 0

Total 71 4334 72 554 73 1096
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Anàlisi Contingencies Comunes (IT) 
+ Permisos maternitat/paternitat

El 91% de les baixes mèdiques per IT i maternitat/paternitat 
es concentra en l’àrea de neteja, el 7% en aparcaments i el 
2% el Habitatge. 

Si al igual que en els accidents, fem un anàlisi amb més pro-
funditat de l’àrea d’aparcaments, i agafem com a referència 
una mitja de 32 treballadors/es en temporada alta, les 12 bai-
xes per IT representen un 37,5% de la plantilla. 

Els departaments que concentren major incidència en bai-
xes per IT son neteja i aparcaments, dada lògica degut a que 
son els departaments amb major concentració de plantilla. 

Percentualment el departament d’aparcaments és el que 
mostra major baixes, on representa un 65% sobre la mitja 
anual de 20 treballadors/es, mentre que neteja representa 
un 45% sobre la mitja de 120 treballadors/es.

Anàlisi sinistralitat (Accidents de 
Treball i malalties professionals)

Del total d’accidents de treball ocorreguts en el 2020, el 
63,6% es produeixen en la divisió de neteja (concretament en 
les tasques operatives de carrer), el 24,2% en el departament 
d’aparcaments (també concretament en la figura d’agents 
controladors), i la resta més residual entre taller i habitatge. 

Ara bé, cal destacar que els accidents de neteja es distribuei-
xen proporcionalment entre 12 mesos, mentre que els ocor-
reguts en l’àrea d’aparcaments es concentren en només 5 
mesos a l’any, i focalitzat en el centre de treball de la platja, 
pel que percentualment el nombre d’AT en aquesta àrea és 
força elevada. 

Com a conclusió queda en evidència que els accidents de 
treball es produeixen en els entorns on es treballa al carrer i 
no en entorns més segurs com son les oficines. 

Del total de 33 accidentes de treball ocorreguts en l’any, el 
55% ha comportat una baixa mèdica. 

D’aquestes 18 baixes per AT, el el 66% son produïdes per so-
breesforços o postures incorrectes i/o caigudes (ensopega-
des) en la execució de les feines, sent les caigudes al mateix 
o diferent nivell les que acumulen més dies de baixa (quasi 
el 60%). 
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Comparativa sector 
Es fa una comparació amb el sector de referencia compa-
rant l’index d’incidencia.

Index d’Incidència - Percentatge d’accidents de treball dins 
de la jornada laboral. És el coeficient entre el nº d’accidents 
extrapolats a desembre i la mitja de treballadors/es en el 
període calculat. (Font Mútua d’Accidents).

COMPARATIVA SECTOR: NETEJA

Com es pot apreciar, el nombre d’accidents en el 2020 s’ha vist 
reduit substancialment, en part gràcies a l’estudi ergonòmic que 
es va dur a terme en el 2019.

COMPARATIVA SECTOR: RESTA DEPARTAMENTS

Respecte a l’índex d’incidència sectorial (al voltant de 3 punts) 
veiem que el personal d’habitatge i serveis transversals estan 
per sota d’aquesta mitja, mentre que el personal encarregat del 
control de la zona blava, supera en creixos aquest índex.
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Selecció de personal

Seguiment processos de selecció 2020

Durant aquest any 2020 s’han realitzat un total de 6 proces-
sos de selecció i 1 procés de promoció interna per dotar de 
personal qualificat a les àrees de SAC, tant per cobrir vacants 
de caràcter indefinit com per disposar de Borses de Treball 
per a contractacions de caràcter temporal. 

Tots i cada un dels processos de selecció i/o promoció seguei-
xen els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitació, el que 
fa que no s’acceptin candidatures espontànies que no vinguin 
associades a una convocatòria pública. 

Totes les convocatòries es publiquen de forma simultània en 
la nostre web www.sac.es i a la web de l’Ajuntament a través 
dels servies de la Guaita. També, en pràcticament la majoria 
de casos es publica l’oferta en portal de treball (Infojobs) o 
segons el lloc a cobrir (posicions de Direcció) en altres mit-
jans com premsa i/o pàgines web de consultores especialit-
zades en RRHH. 

Per a les contractacions de personal provinent dels Plans 
d’Ocupació, tota la fase de reclutament, proves (si s’escau) 
i primeres entrevistes s’encarrega de gestionar-ho directa-
ment la Guaita, qui presenta un nombre determinat de can-
didats ja filtrats per que SAC faci les entrevistes finals. 

A excepció de les posicions de Direcció, tots el processos 
de selecció es gestionen internament amb col·laboracions 
externes que poden ser assídues (proves de català) o més 
esporàdiques (tests psicotècnics). 

S’han rebut un total de 301 candidatures entre les 6 convo-
catòries oficialment publicades per SAC, on les posicions 
més demandades han sigut la vacant d’una plaça indefinida 
d’auxiliar administratiu/va per habitatge i les borses de treball 
temporal de peons de neteja i agents controladors, mentre 
que la posició d’assessor jurídic va tenir molt poc poder de 
convocatòria tot i sent també una plaça indefinida (12 cv). 

Processos Selecció 2020

Estat Data Sol·licitud Vacant Departament Motiu Tipus Cte

TANCAT 10/07/2019 Promoció Int. Conductors 1ª Neteja Promoció Int. Indefinit

TANCAT 01/01/2020 Auxiliar Administratiu/va Habitatge Ampliació dpt Indefinit

TANCAT 01/01/2020 B.T. Agent energètic Habitatge Borsa Treball Eventual

TANCAT 01/03/2020 Assessor/a Jurídic Jurídic Nova vacant Indefinit

TANCAT 14/06/2020 B.T. Peons de neteja Neteja Borsa Treball Eventual

TANCAT 25/06/2020 B.T. Agents Controladors Aparcaments Borsa Treball Eventual

TANCAT 01/09/2020 Tècnic/a Comunicació Comunicació Nova vacant Eventual

http://www.sac.es
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Dept. Definició Data inici Vigència i pròrrogues Data fi nº pax Data límit pròrroga

Neteja Peó/na de neteja 18/05/2017 2+2 18/05/2019 130 18/05/2021

Neteja Conductors/es 1ª 21/06/2019 2+2 21/06/2021 12 21/06/2023

Neteja Mecànic 02/12/2019 2+1 02/12/2021 1 02/12/2022

Neteja Encarregat/da 21/05/2019 1+1 21/05/2021 2 21/05/2022

Neteja Tècnic Neteja 27/11/2019 1+1 27/11/2021 1 27/11/2022

Aparcaments Agent controlador 14/12/2017 2+1 14/12/2019 43 31/12/2020

Habitatge Recepcionista 21/01/2020 2+1 21/01/2022 11 21/01/2023

Habitatge Agent energètic 20/02/2020 2+2 20/02/2022 10 20/02/2024

Habitatge Aux. Administratiu 11/03/2020 2+1 11/03/2022 6 11/03/2023

Comunicació Tècnic Comunicació 01/12/2020 2+1 01/12/2022 5 01/12/2023

En quant a promocions internes, enguany s’ha fet la con-
vocatòria per a 9 places de conductor/a de 1ª on s’ha presen-
tat un total de 13 persones (12 homes i 1 dona) entre peons i 
conductors/es de 2ª. Els candidats no escollits passen a for-
mar part d’una borsa interna de conductors/es de 1ª que es 
farà servir per a futures vacants permanents. 

Si revisem les dades de selecció des de la perspectiva de 
gènere, podem dir que més del 50% de les candidatures 
rebudes pertanyen al sexe femení, concretament s’ha rebut 
181 sol·licituds sobre un total de 301 (el 60% de dones i el 40% 
d’homes).

Podem comprovar que en la majoria de vacants el nombre 
de dones presentades és major que el nombre d’homes, a 
excepció de la posició de peó de neteja, on segueix existint 
una representació femenina per sota de la desitjada, tot i que 
anualment es veu incrementat el nombre de dones que es 
mostren interessades en aquesta oferta laboral.

Borses de Treball

En el 2018 es creen les dos borses de treball que promouen 
la major part de contractacions (peons de neteja i agents 
controladors). Durant el 2019 es creen 4 de noves i es fa l’am-
pliació i pròrroga de la d’agents controladors (degut a la ele-
vada rotació del personal inscrit).

Ja en el 2020 es creen 4 noves borses de treball fent un 
total de 10 borses, 2 de les quals (Auxiliar administratiu/va 
habitatge i Recepcionista) surten dels candidats/es finalistes 
però no seleccionats per a ocupar una vacant indefinida dins 
de l’àrea d’habitatge. 

En aquest 2020 s’ha fet una nova ampliació de les borses 
(vigents) de peons de neteja i agents controladors atenent 
a que, tot i disposar d’un nombre inicialment suficient per a 
cobrir les vacants temporals d’estiu, a l’hora de la veritat ens 
trobem amb dificultat de cobrir totes les vacants per manca 
de disponibilitat dels inscrits a la borsa. 

En aquest 2020 finalitza la vigència i pròrrogues per a la bor-
sa d’agent controlador, es preveu obrir una nova convocatò-
ria a inicis del 2021.

Qualsevol persona pot consultar l’estat de la borsa de treball 
accedint a la web de SAC www.sac.es

http://www.sac.es
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Formació

En tot l’exercici 2020 s’han realitzat un total de 7 accions for-
matives (només 5 en matèries alienes a la formació inicial 
de PRL), comptabilitzant un total de 644 hores de formació i 
320 persones formades. 

Si agafem com a referència la mitja de 159 treballadors/es, 
ens indica que cada treballador/a en actiu ha rebut una mitja 
de dos accions formatives a l’any, i conseqüentment una mit-
ja de 4 hores anuals de formació.

Respecte a l’any anterior on es van impartir 10 accions formati-
ves sense comptabilitzar la formació inicial en PRL, en el 2020 
s’ha reduït en un 50% el nombre de cursos oferts als treballa-
dors, com a conseqüència de la pandèmia del COVID-19.

Per aquet motiu (pandèmia) s’ha destinat un total de 221 ho-
res per a formar a la totalitat de la plantilla activa en el mes de 
maig per a formar e informar sobre les mesures preventives i 
us correcte d’epis enfront del COVID-19. Per assegurar al mà-
xim el protocol de seguretat, la logística d’aquesta formació 
ha requerit convocar als treballadors/es en grups reduïts i en 
espais al aire lliure dins de les possibilitats. 

Per tant, gran part de la previsió de la formació pel 2020 s’ha 
cancel·lat o posposat a l’espera que la situació pandèmica esti-
gui més controlada i permeti garantir els màxims de seguretat 
per poder fer major nombre d’accions formatives presencials.

Pla d’Igualtat

El mes de maig del 2019 es constitueix la comissió d’Igualtat, 
que vetlla per elaborar un a adequat i adaptat a la realitat 
social i de la nostra empresa. Ja hem superat fa fase de reco-
llida d’informació i anàlisi de dades, i ens trobem actualment 
revisant i corregint les mesures que han de formar part del 
nostre Pla d’Igualtat. Estem en una fase molt avançada pel 
que preveiem signar el pla en el mes de gener 2021. 

Com a breu resum, podem avançar que certament hi ha poca 
representació femenina en aquells llocs de treball més produc-
tius (operaris/es de neteja, jardiners/es, conductors/es...) men-
tre que efectivament la dona ocupa la majoria de tasques 
tècniques, administratives i agents controladors/es de zona 
d’estacionament. To i això, podem garantir que no existeix 
cap diferència salarial entre categoria per raó de sexe. 

Com a empresa som conscients de la falta de dones en 
aquelles activitats on precisament tenim més nombre de 
treballadors/es, i estem treballant en promoure diverses me-
sures que puguin ajudar a reduir aquesta diferència. Concre-
tament, en les bases del procés de selecció de la borsa de 
peons de neteja, es va aplicar una fórmula que afavoria a la 
dona en tant que es garantia que com a mínim el 50% de les 
persones a entrevistar fossin del sexe femení, tot i que per 
puntuació dins de la llista de candidats es trobessin en les 
darreres posicions. 
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Altres projectes en curs

L’àrea de RRHH va més enllà de la mera gestió de personal 
(nòmines, tramitacions altes i baixes, contractació, règim dis-
ciplinari, conflictes laborals...) i pretén desenvolupar compe-
tències personals i professionals dels seus treballadors/es que 
reverteixin en una bona feina/servei i satisfacció de tothom. 

Son vàries les eines en les que estem treballant per donar 
aquest valor addicional al nostre departament: 

Descripció de Llocs de Treball

Es tracta d’una relació nominal de tots els Lloc de treball on 
s’identifica per a cada un d’ells els objectius, responsabilitats, 
funcions principals, i el perfil tant personal com professional 
més adequat per a dur a terme les feines descrites amb la 
millor eficàcia i eficiència possible. 

Disposem d’un inventari de tots els registres fets pels actuals 
ocupants del lloc de treball, i estem treballant en ajustar la 
nostre realitat amb els nostres propòsits organitzatius (poli-
valències funcionals, departamentals...). 

Avaluació d’acompliment

És una eina molt útil per poder valorar i avaluar el desenvolu-
pament d’un treballador/a en el seu lloc de treball.

El que pretenem amb aquesta eina és poder fer una cor-
recta valoració el més objectiva possible no tant sols de les 
tasques encomanades, sinó també de l’actitud en el lloc de 
treball. Es valoren aspectes com: puntualitat, col·laboració, 
treball en equip, polivalència, disponibilitat, i evidentment 
qualitat de la feina realitzada. 

Aquesta valoració permet després poder re-ordenar les per-
sones que conformen la borsa de treball, pel que es tindrà 
en primera consideració a aquelles persones que mostren 
una bona actitud i disposició per la feina, i deixant en darrera 
posició (o inclús podent prescindir) d’aquelles que no com-
pleixen amb els mínims demanats pel lloc. 

Aquesta eina a data d’avui només s’aplica al personal tem-
poral de peons de neteja i agents controladors/es d’aparca-
ments, però és intenció de l’empresa poder fer-ho extensiu 
a la totalitat de la plantilla, amb independència del departa-
ment on estigui i del tipus de contracte que tingui. 

Portal del Treballador/a

Posar a l’abast dels treballadors/es una eina com és un Portal 
del Treballador/a és un repte que vàrem posar en marxa a fi-
nals de l’any passat, un cop consolidada l’estructura directiva 
de SAC (amb la nova incorporació del Director Administra-
tiu-Financer). Durant aquest 2020 hem estat treballant en el 
desenvolupament del programa, amb reunions de totes les 
persones i àrees implicades per tal de donar resposta a les 
nostres necessitats. 

El Portal del Treballador/a establirà una via de comunicació 
més efectiva i proactiva entre els treballadors/es i el dept. de 
RRHH i altres departaments. Son vàries les avantatges com: 
automatització de processos de rrhh (petició/autorització de 
vacances, accés a nòmines...), accés remot, major autono-
mia, major informació... i conseqüentment major motivació 
i eficàcia i productivitat. 

A la llarga s’anirà dotant de continguts més amplis, i que va-
gin en la línia de la gestió (control de l’absentisme, equips de 
treball, pagament de plusos festius...) i desenvolupament del 
personal (accions formatives, avaluacions d’acompliment...). 

Malauradament, la situació pandèmica del COVID-19 ha pro-
vocat un retard sobre les nostres previsions de terminis, però 
confiem en que aquesta eina estigui ja operativa en el primer 
trimestre del 2021.
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Econòmic-
financer
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Serveis Ambientals de 
Castelldefels consolidat
El Marge Econòmic de 2020 és de 134 mil euros. Les princi-
pals diferències respecte al Marge de l’exercici anterior son 
les següents:

1. Ingressos (+229m euros)
Dotació de la Fase 2 de l’encàrrec del Porta a Porta Grans Gene-
radors (+270m) i nou encàrrec d’Eficiència Energètica (+75m). A 
més, encàrrec extraordinari pel temporal Glòria (+46m). En con-
trapartida, disminució de l’import del Pla d’Ocupació (-166m).

2. Despeses (+112m euros) 
Personal (+113m): l’ adequació dels recursos per fer front 
a les citades dotacions dels encàrrecs ha suposat un incre-
ment de despeses de 313m euros, minorats per la reducció 
del Pla d’Ocupació (-166m). D’altra banda, diverses baixes la-
borals de llarga durada han minorat la despesa en seguretat 
social a càrrec de l’empresa en -33m euros.

Aprovisionaments (-76m): estalvi en el consum de gasoil i 
GNC. En contrapartida, increment molt substancial del con-
sum d’EPIS relacionats amb la pandèmia (+56m).

Subcontractació (+58m): adquisició del segon kit d’actua-
lització del software dels parquímetres (+25m) i el servei de 
manteniment de voreres a la zona regulada de la platja des-
prés de l’estat d’alarma (+14m). 

Serveis Exteriors i Tributs (-92m): a finals de l’any anterior 
es van executar tota una sèrie de reparacions als immobles 
propietat de l’Ajuntament que gestiona SAC per valor de 
45m euros. Els tributs s’han reduït en -42m per disminució 
de la despesa d’IVA associat a l’estalvi en aprovisionaments 
i serveis exteriors.

Amortitzacions (+126m): amortització dels nous parquíme-
tres de la zona regulada de la platja (+80m) i inclusió de la 
penalització a NORDEASY com a més valor d’immobilitzat 
(+33m) a requeriment dels auditors.

Econòmic-financer



63

SAC/2020ÀREA ECONÒMICA

NETEJA         APARCAMENTS         OLH*         BRIGADA         PLA OCUP

(*) Oficina Local Habitatge + Gestió Patrimoni + Rehabilitació + Eficiència Energètica
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Àrea de neteja viària, recollida 
de residus i deixalleria

Es manté el Marge Econòmic. Les principals diferències en in-
gressos i despeses respecte l’exercici anterior son les següents:

1. Ingressos (+284m euros)
Dotació de la Fase 2 de l’encàrrec del Porta a Porta Grans 
Generadors (+270m) i l’ encàrrec extraordinari pel temporal 
Glòria (+46m). En contrapartida, disminució de l’import de la 
Deixalleria (-13m).

2. Despeses (+283m euros) 
Personal (+291m): per l’ adequació dels recursos per fer 
front a les citades dotacions dels encàrrecs. 

Aprovisionaments (-1m): l’estalvi en el consum de gasoil i 
GNC degut a una major eficiència de les rutes i la reducció 
causada per la pandèmia durant els mesos de març i abril 
s’ha vist balancejat per l’increment molt substancial del con-
sum d’EPIS relacionats amb la pandèmia (mascaretes, gels 
hidroalcohòlics, étc) (+46m).

Serveis Exteriors (-36m): l’any anterior es van realitzar dife-
rents tasques de reparacions que aquest any ja no s’han produït

Amortitzacions (+57m): amortització dels elements infor-
màtics adquirits per facilitar el teletreball i (+8m) i canvi de 
criteri dels auditors per a reflectir correctament en el valor 
de l’immobilitzat la penalització a NORDEASY (que està en 
curs judicial) (+33m).
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Increment serveis NV+RSU [SAC 
des de 2018 vs SERSA 2013]

• Servei de Whatsapp 
• Cobertura Actes Públics inclosos 
• Increment de les rutes d’escombradora neteja viaria (apro-

ximadament 35% més) 
• Nou servei de fregat de paviments 
• Increment de neteja amb aigua a pressió 
• Increment de freqüència buidat de papereres (aproxima-

dament un 60% més) 
• Incorporació de la neteja del Tram II del Passeig Marítim

• Increment del servei en tardes i caps de setmana 
• Incorporació del servei de recollida d’excrements i del ser-

veis de neteja de paviment tou 
• Increment del servei de neteja de botellots en cap  

de setmana 
• Increment servei de recollida mobles Barri Net (es tripli-

quen els recursos) 
• Increment servei Porta a Porta de cartró (es tripliquen les 

hores del servei) 
• Increment punts i freqüències de recollida selectiva
• Incorporació de la recollida fracció vidre amb increments 

de punts 

• Eliminació dels contenidors soterrats 
• Incorporació del servei de reforç de recollida de resta i car-

tró a l’estiu 
• Incorporació del servei de recollida de residus especials 

(fibrociment) 
• Increment del servei del taller amb 3 mecànics més
• Fase II Porta a Porta (Grans Generadors) 
• Reforç neteja sota contenidors
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Àrea d’Aparcaments

El Marge Econòmic de 2020 és de 23 mil euros. Les princi-
pals diferències respecte al Marge de l’exercici anterior son 
les següents:

1. Ingressos (+8m euros) 

2. Despeses (-10m euros) 
Personal (-45m): per vacances pagades i no gaudides 
al personal temporal l’any anterior i que aquest any no ha 
succeït així (-30m) (el Pressupost 2020 ja es va ajustar per 
aquest motiu i s’ha complert); per jubilació (-7m), per baixa 
de llarga durada (-8m).

Aprovisionaments (-74m): en línia amb 2018, degut a que 
2019 va assumir la despesa 23 kits de software pels parquí-
metres de la platja (-57m). 

Subcontractació (+40m): treballs de reprogramació de l’ac-
tualització del software dels parquímetres de platja (+25m), 
treballs de manteniment dels vorals i voreres (+14m)

Amortitzacions (+65m): amortització dels nous parquíme-
tres de la zona regulada de la platja (+80m).
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Àrea d’Oficina Local d’Habitatge

El Marge Econòmic de 2020 és de 94 mil euros. Les princi-
pals diferències respecte al Marge de l’exercici anterior son 
les següents:

2. Despeses (-33m euros) 
Personal (-24m): la baixa de llarga durada d’una empleada ha 
permès estalviar 24 mil euros en despesa de seguretat social.
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Àrea de Gestió del patrimoni

El Marge Econòmic de 2020 és de 16 mil euros. Les princi-
pals diferències respecte al Marge de l’exercici anterior son 
les següents:

2. Despeses (-67m euros) 
Personal (-21m): degut a la reclassificació del personal 
d’estructura entre àrees, ha despenalitzat aquesta àrea en 
aquesta partida.

Serveis Exteriors i Tributs (-56m): a finals de l’any anterior 
es van executar tota una sèrie de reparacions als immobles 
propietat de l’Ajuntament que gestiona SAC per valor de 
45m euros. Els tributs s’han reduït en 9m per la disminució 
de la despesa d’IVA associada a aquesta menor despesa en 
serveis exteriors.
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Àrea de Brigada Logística

El Marge Econòmic de 2020 és de -22 mil euros. Les princi-
pals diferències respecte al Marge de l’exercici anterior son 
les següents:

1. Ingressos (+31m euros)

2. Despeses (+43m euros) 
Personal (+14m): per la reclassificació de la despesa del per-
sonal estructural entre les diferents àrees.

Serveis Exteriors i Tributs (+28m): per l’assumpció de des-
peses de manteniment i reparació dels seus vehicles que, 
fins ara, es venien adjudicant a Neteja.
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Balanç de Situació

Actiu No Corrent (+1.803m): l’Immobilitzat material ha aug-
mentat com a conseqüència de l’adquisició dels parquíme-
tres de platja (+400m), de la reclassificació de la penalització 
a NORDEASY (en curs judicial) a requeriment dels auditors 
com a més valor de l’actiu (+334m) i de la cessió dels vehicles 
de Neteja que estaven al balanç de l’Ajuntament al nostre 
balanç (+2.307m)

Actiu Corrent (+369m): factures de l’Ajuntament del mes 
de desembre pendents de pagar (+637m) (ja satisfetes a prin-
cipis de gener de 2021), el préstec rebut de Jarfels (+700m) i 
la pèrdua de tresoreria per les inversions realitzades (-500m) 
(parquímetres plata +400m, vehicles neteja +90m) i per les 
factures de l’Ajuntament pendents de pagar a desembre 
2020 (-637m).

Patrimoni Net (+2,252m): el registre de la cessió dels vehi-
cles de Neteja que estaven al balanç de l’Ajuntament al nos-
tre balanç (+2.037m) i el resultat de l’exercici (+133m)

Passiu No Corrent (-107m): amortització dels préstecs 
(+984m), registre del préstec rebut de Jarfels (-700m) i re-
gistre de la penalització a NORDEASY (en curs judicial) a re-
queriment dels auditors com a més valor de l’actiu (-334m).

31/12/2019 31/12/2020

A) Activo no Corriente 10.275.367,59 12.079.222,52
II. Inmovilizado material 10.275.367,59 12.077.722,52
Terrenos 360.935,71 360.935,71
Resto del inmovilizado material 9.914.431,88 11.716.786,81
V. Inversiones financieras a largo plazo 0,00 1.500,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 826.441,15 1.464.904,33
Clientes por ventas y prestacions de servicios 825.700,52 1.463.581,75
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos 0,00 0,00
Otros deudores 740,63 1.322,58
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 700.000,00
V. Inversiones financieras a corto plazo 1.206,44 2.925,34
VI. Periodificaciones a corto plazo 8.873,02 7.810,52
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.532.877,79 632.012,08
Total Activo (A+B) 12.644.765,99 14.886.874,79

A) Patrimonio Neto 3.716.199,65 5.969.090,18
A.1) Fondos propios 3.716.199,65 3.931.752,14
I. Capital 2.360.728,00 2.360.728,00
III. Reservas 1.338.790,27 1.437.217,24
VII. Resultados de ejercicio 16.681,38 133.806,90
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0,00 2.037.338,04
B) Pasivo no Corriente 6.971.939,18 6.864.059,17
I. Provisiones a largo plazo 0,00 334.127,00
Otras provisiones 0,00 334.127,00
II. Deudas a largo plazo 6.971.939,18 5.984.013,49
Deudas con entidades de crédito. 6.955.017,86 5.965.562,17
Otras deudas a largo plazo. 16.921,32 18.451,32
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a lago plazo 0,00 545.918,68
C) Pasivo Corriente 1.956.627,16 2.053.725,44
III. Deudas a corto plazo 984.881,25 1.045.011,25
Deudas con entidades de crédito 984.881,25 1.045.011,25
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 49.516,99 225.596,45
IV.Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 922.228,92 783.117,74
Proveedores 274.917,16 256.837,92
Otros acreedores 647.311,76 526.279,82
Total Patrimonio Neto y Pasivo (A+B+C) 12.644.765,99 14.886.874,79
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Tresoreria

La pèrdua de tresoreria té dues causes fonamentals:

Factures de desembre 2020 de l’Ajuntament (-637m) pen-
dents de cobrar, ja satisfetes al gener 2021, com va succeir al 
mes de setembre, on també ens trobem amb una baixada 
temporal de tresoreria.

Inversions realitzades en l’adquisició dels nous parquímetres 
de la zona de Platja (-400).

31/12/19 31/12/2020

A) Flujos de Efectivo de las Actividades de Explotación (FEAE)
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 17.088,27 134.294,60
2. Ajustes del resultado 954.798,79 1.073.520,96
   a) Amortización del inmovilizado (+) 887.578,92 1.284.374,58
   d) Imputación de subvenciones (-) 0,00 -271.297,80
   e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) 0,00 0,00
   h) Gastos financieros (+) 67.219,87 60.444,18
3. Cambios en el capital corriente -270.685,31 -560.196,62
   b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-) -72.282,84 -68.593,50
   c) Otros activos corrientes (+/-) 11.830,08 -699.407,06
   d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-) -210.232,55 207.803,94
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -69.405,30 -60.931,88
   a) Pago de intereses (-) -67.219,87 -60.444,18
   d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) -2.185,43 -487,70
FEAE (1 + 2 + 3 + 4) 631.796,45 586.687,06
B) Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión (FEAI)
6. Pagos por inversiones (-) -709.287,30 -498.127,09
   c) Inmovilizado material -709.287,30 -498.127,09
7. Cobros por desinversiones (+) 22.804,75 -1.500,00
   e) Otros activos financieros 22.804,75 -1.500,00
FEAI (6 + 7) -686.482,55 -499.627,09
C) Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiación (FEAF)
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero -927.903,78 -987.925,69
   a) Emisión 24.787,71 0,00
       4. Deudas con características especiales (+) 24.787,71 0,00
   b) Devolución y amortización de -952.691,49 -987.925,69
       2. Deudas con entidades de crédito (-) -952.691,49 -987.925,69
FEAF (9 + 10 + 11) -927.903,78 -987.925,69
E) Aumento o Disminución Neta del Efectivo o Equivalentes -982.589,88 -900.865,72
Efectivo o equivalentes a 01/01/2020 2.515.467,67 1.532.877,79
Efectivo o equivalentes al final del periodo 1.532.877,79 632.012,08
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