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Carta de la Presidenta

¡Gracias! Es la palabra que me gustaría destacar en la 
Memoria de Gestión de las empresas municipales Servicios 
Ambientales de Castelldefels (SAC S. A.) i JARFELS S.A., refe-
rente a la actividad desarrollada en el año 2021. Gracias a 
todo el personal, por dar un paso al frente en un contexto 
marcado por la pandemia. Gracias, por el trabajo diario en 
áreas fundamentales para el municipio, tal y como definie-
ron más de 150 vecinos y vecinas en el Acuerdo de Ciudad 
de 2020 por la reactivación frente a la emergencia sanitaria.

El Acuerdo prioriza cumplir con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible para potenciar un modelo de ciudad cívica donde 
las personas son protagonistas. Con un espacio público de 
calidad, que propicie un estilo de vida saludable, integrando 
zonas verdes, y mejorando la calidad del aire mediante una 
movilidad más sostenible.

Un modelo donde SAC y Jarfels son protagonistas. Con gran-
des retos como la nueva distribución de Barrios del servicio 
Barri Net, que nos ha permitido un reparto más equitativo 
de días en el servicio de recogida. Gracias, también, a los 
agentes cívicos, que han trasladado a la Policía Local aquellas 
situaciones en las que no se ha cumplido con el día indicado 
para depositar los restos o muebles en la puerta de casa.

Castelldefels quiere ser ejemplo de una transformación eco-
lógica y más respetuosa con el medioambiente. Programas 
como la plantación de árboles y el proceso de naturalización 
son beneficiosos para nuestra salud y bienestar. Consolidan 
un verde urbano que nos hace más resilientes ante el cam-
bio climático. En la misma línea, servicios como el puerta a 

puerta nos deben llevar a mejorar el índice de reco-
gida selectiva. Reconocimientos como los Premios 
Bandera Verde de Ecovidrio, y Alfonso Maíllo del 
Congreso Recuwaste, nos indican que estamos en 
el buen camino.

Castelldefels és una ciutat per viure i conviure. 
Apostem per polítiques que garanteixin el dret a l’ha-
bitatge. Des de l’Oficina Local d’Habitatge, hem incorpo-
rat el servei d’unitat pel dret a la vivenda digna, d’atenció 
i prevenció de desnonaments, en ajuda a les famílies que 
més ho necessiten. Per altra banda, en els propers mesos 
començarà la construcció de 72 vivendes destinades al llo-
guer assequible al carrer Pietat, dirigides als col·lectius que 
tenen més dificultats en l’accés a l’habitatge.

Com a Presidenta i Alcaldessa, juntament amb la Direcció 
de les empreses, volem agrair el paper de tot el personal 
de SAC i Jarfels perquè heu donat un pas endavant quan 
Castelldefels més ho ha necessitat. Us convido a llegir la 
Memòria de Gestió, com a millor resum del funcionament i 
resultat dels projectes assolits durant l’exercici 2021. Alhora, 
animo als treballadors i treballadores a continuar sumant 
esforços per ajudar a Castelldefels a avançar en el compli-
ment de l’Acord de Ciutat per una ciutat cívica, neta, femi-
nista, inclusiva, segura i sostenible. Un Castelldefels que 
avança sense deixar ningú enrere. Gràcies!

Maria Miranda Cuervas  
Alcaldessa – Presidenta
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Presentació

L’activitat de la societat durant l’any 2021, en la seva condició 
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 
Neteja Viària Bàsics i Específics; Encàrrec de Gestió 
dels Serveis Públics Municipals de Recollida de Residus; 
Encàrrec del servei de Pintades; Encàrrec de la Deixalleria; 
Encàrrec del Servei de Recollida de Sacs i Contenidors 
de Runes; Encàrrec del Servei de Recollida Porta a Porta 
a Grans Generadors; Encàrrec del Manteniment de 
Papereres; Encàrrec de Gestió del Programa 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’Ajunta-
ment (111 immobles arrel de la cessió d’actius i passius de 
Castelldefels Projeccions SA); Encàrrec de Gestió del Servei 
d’ Eficiència Energètica; Encàrrec de Gestió de l’Oficina de 
Desnoaments; Encàrrec de Gestió de la Conservació del 
Parc Edificat (no executat).

• Encàrrec de Gestió de la Direcció i Organització de la soci-
etat municipal JARFELS SA.

• Encàrrec de Gestió dels Serveis Generals de Logística 
municipal.

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 SA.

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

Neteja HabitatgeAparcaments Jardineria
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Òrgans de gestió
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María Miranda Cuervas
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Clara Quirante Soriano 

Candela López Tagliafico 

Ramon Morera i Castell 
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Habitatge
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SS. Juridícs

Àrea Neteja 
Viària i Recollida 

de Residus

Àrea 
Aparcaments

Àrea 
Jardineria



9

SAC/2021

Àrea 
Neteja



10

SAC/2021

DADES GENERAL RESIDUS GENERATS CASTELLDEFELSServei neteja i recollida residus

L’empresa municipal  SERVEIS AMBIENTALS DE 
CASTELLDEFELS S.A. (SAC), porta a terme el servei de 
recollida de residus 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 munici-
pal de l’Ajuntament de Castelldefels”. 
En les gràfiques es mostren les 
dades dels residus generats a 
Castelldefels, amb el servei reco-
llida domiciliària, el servei Porta 
a Porta tant comercial i grans 
generadors, el servei de reco-
llida en edificis municipals, el 
servei Barri Net i el servei de 
neteja viària.

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) 
Planta de transvasament 
de Viladecans

RESTES 
VEGETALS

Burés (Gavà)

VALORITZA. 
DEIXALLERIA

AMB (Deixalleria 
de Castelldefels)
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Resultats obtinguts

• Gràcies al sistema de recollida bilateral, Castelldefels 
passa de la posició 22 en el 2017 (municipis de més 
de 45.000 habitants de Catalunya) a la posició 5 en 
el 2020. S’estima que en el 2021 un cop es publiquin 
les dades es mantindria o milloraria aques ta posició.

• Recollida selectiva global Castelldefels 2021: 43% del 
total del residus municipals a l’espera de confirmació 
de les dades oficials de l’agència 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 2021 es van recollir 36 kg/hab i any. 
l’increment respecte el 2020 ha estat del 13%, és una 
dada optimista però cal seguir incrementant els esfor-
ços per continuar millorant, ja que encara estem molt 
lluny de la mitjana metropolitana, de 46,4kg/hab i any.

• Primera vegada que Castelldefels guanya la Bandera 
Verda per la gestió de recollida de vidre, premi atorgat 
per Ecovidrio.

• Participació al Congrés Recuwaste on es presenta el 
projecte de les Minideixalleries. Castelldefels guanya 
el Premi Alfons Maíllo.

• Com en els darrers anys, Castelldefels és uns dels 
municipis que més kg de residus per habitant genera 
a Catalunya. És una dada negativa, ja que el millor 
residu és el que no es genera. Davant una mitjana 
de generació de residus de 446 kg/hab/any entre els 
municipis de mes de 45.000 habitants, Castelldefels 
genera 528 kg/hab/any. 

ÍNDEX SELECTIVA
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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 identi-
ficació i pesatge de contenidors.

Contenidors
Totes les àrees d’aportació es coneixen com illes ecolò-
giques. Cadascuna de les illes inclourà, com a mínim els 
següents 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 ecolò-
gica són de la mateixa fondària (tots de 1.200 mm de fondària 
o tots de 1.600 mm). 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 dis-
tribuïts en:

• 155 illes de 1.200 mm de profunditat
• 223 illes de 1.600 mm de profunditat

Envasos
Envasos lleugers buits. Brics. Llaunes.
Taps de plàstic o metàl·lics. Bosses de
plàstic. Paper d’alumini. Safates de
porexpan.

Objectes de plàstic que no són envasos (joguines, penjadors...).
Càpsules de cafè (amb cafè dintre). Pots de pintura o productes 
químics. Petits electrodomèstics. Tòner.

Sí No

Tens dubtes? Entra a castelldefels.org/recicla

Vidre
Envasos de vidre
buits sense taps.

Gots, copes i plats de cristall o ceràmica.
Cristall, vidre pla o miralls. Bombetes o
�uorescents.

Sí No

Tens dubtes?
 Entra a castelldefels.org/recicla

Resta

Tens dubtes?
 Entra a castelldefels.org/recicla

Puntes de cigarreta. 
Compreses. Bolquers. 
Restes d’escombrar.
Papers encerats. 
Sorra de gats.

Tot el que es pot reciclar.

Sí No
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DADES RESIDUS DOMICILIARIA

L’augment de la recollida selectiva significa que 
es fa una millor separació de residus a la fracció 
corresponent. Amb la disminució de la fracció 
resta, es confirma la tendència pel que fa a la 
separació de residus.
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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.

L’equip està format per un nou vehicle de càrrega posterior 
bicompartimentat que disposen de GNC com a combustible, 
un conductor i dos operaris.
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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 II” de recollida 
porta a porta de les fraccions Matèria Orgànica i Resta, s’ha 
començat durant aquest any la “Fase 3A i B”.

Fase 3A
Durant els tres primers trimestres de 2021 s’ha reestructurat el 
servei de recollida PaP de tarda, així com el servei de desbor- 
daments de la zona de la platja, incorporant 30 nous establi-
ments al servei. D áquesta manera, actualment es dona servei 
a un total de 99 grans generadors:

• 30 establiments mitjançant el servei mixt de desbor- 
dament i PaP, que es realitzen horari de matí a la platja i 
zones de prelitoral (de dilluns a diumenge).

 

• 69 establiments mitjançant el servei PaP de tarda (de 
dilluns a dissabte).

Fase 3B
Per tal de continuar millorant els índexs de recollida selectiva 
de la matèria orgànica, a partir del dia 1 d’octubre de 2021, 
s’inclou un nou equip de recollida de residus PaP de dilluns 
a diumenge, en horari de matí, que incorpora tots els grans 
generadors de la platja (barris de La Pineda, Lluminetes i 
Baixador) fins a un total de 95 establiments d’aquesta zona 
de platja en el torn de matí, a banda de, dels 69 establiments 
recollits en horari de tarda.

Durant l’any 2021 s’han recollit segregadament 556 Tn 
de matèria orgànica procedent dels grans productors. 
Això suposa un increment del 133% respecte al recollit 
en la Fase 2. El total de tones recollides s’han obtingut dels 
259 establiments adherits al PaP.

 

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
• Supermercats

Al mes de juny de 2021 s’han incorporat dos nous vehicles 
recol·lectors CTB que disposen de GNC com a combustible, 
que són els que estan realitzant el servei actualment.
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GRÀFICA DE L’EVOLUCIÓ DEL PORTA A PORTA COMERCIAL PER ANYS
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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 
municipals 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).

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.

Servei de millora de recollida de 
residus voluminosos (BARRINET)

L’empresa municipal SAC realitza la recollida diferenciada 
dels mobles o residus voluminosos dins 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.

L’1 de març es va iniciar la nova distribució de zones per a 
la recollida de mobles i restes de jardineria. Als veïns/es de 
Castelldefels se’ls indica el dia que han de treure els mobles 
i trastos vells. A més, s’indica que cal treure’ls de 21h a 23h a 
la porta de casa. El màxim que es pot abocar són 3 peces.

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. Es recull el dia següent en què els veïns/es 
han tret els mobles vells a la porta de casa. 

El servei no inclou els dies festius. Per aquest motiu, l’em-
presa 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 rea-
litzat la ruta complerta. Els reforços es realitzen de dilluns a 
divendres en horari de matí i tarda.

En cas que l’Ajuntament sol·liciti la retirada amb caràcter d’ur-
gència 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 (SEMES).

NOVA DISTRIBUCIÓ DE ZONES 
PER A LA RECOLLIDA DE MOBLES 
I RESTES DE JARDINERIA
Ajuda,ns a mantenir la ciutat neta!

• Treu el mobles i les restes de jardineria 
de 21 a 23 h.

• Excepte 23 i 30 de desembre i vigília 
de festius

• Deixa els trastos i les restes de poda 
a la porta de casa, no al costat dels 
contenidors. 

• 3 peces de mobles i 4m3  
de restes de jardineria  
com a màxim.

DIUMENGE
Montmar Alt  
(Av. Diagonal cap amunt)
Els Canyars

El Castell -Poble Vell

DILLUNS
Bellamar

Montmar Baix  
(Av. Diagonal cap avall)
Centre

DIMARTS
Poal

Baixador

Can Roca

Muntanyeta

DIMECRES
Les Botigues

Can Bou

Gran Via Mar

Mar-i-Sol

Zona Universitària

Camí Ral

Can Vinader

Lluminetes   
(entre Av. Platja  
i carrer 6)

DIJOUS
La Pineda

Lluminetes  
(entre carrer 6  
i carrer 9)
Vista Alegre

Montmar

Els Canyars

El Castell-Poble Vell

Bellamar

Centre

Poal

Baixador

Can Roca

Muntanyeta

Les Botigues Can Bou
Gran Via Mar

Mar-i-Sol

Zona Universitària

Camí Ral

Can 
Vinader

Lluminetes La Pineda

Lluminetes

Vista Alegre

SI LES PLANTES I ELS 
MOBLES PARLESSIN, 
DIRIEN: TREU-NOS EL 

QUE TOCA

Abocament 
incorrecte

Cal treure els residus el 
dia que toca i respectant 
els límits de volum.
L’incompliment pot suposar 
sancions fins a 600 €.

+info



20

SAC/2021ÀREA NETEJA

Gràcies a la campanya informativa de la nova distribució 
del servei i del efecte de control dels agents cívics s’han 
evitat part dels abocaments incontrolats que s’estan donant 
al municipi.

En aquest sentit s’han reduït els pesos de materials volumi-
nosos recollits al carrer.

 
 
Per altra banda, a la nova distribució del servei amb la nova 
assignació diària de barris a permès que el es pesos de 
recollida de voluminosos estiguin millor distribuïts durant els 
dies de la setmana.

BARRI NET
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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 neteja 
sistemàtics, repetitius i més importants en la qual es fona-
menta la neteja dels carrers del municipi. És el resultat de 
l’aplicació d’una combinació de tractaments amb una fre-
qüència que depèn bàsicament de l’ús del carrer i del seu 
estat d’embrutiment. La neteja bàsica la conformen els ser-
veis que es descriuen a continuació:

 — Escombrada manual
 — Neteja mixta
 — Neteja mixta amb aiguabatre
 — Neteja mecànica

L’any 2021 s’inicia una nova distribució de rutes segons la 
següent imatge. Cada color correspon a la zona d’actuació 
d’una màquina. Entre el torn de matí i el torn de tarda es fa ús 
diari de 9 màquines escombradores com a mínim. A cada 
zona s’actua diàriament. Les vies marcades en color groc 
es fan diàriament, la resta de la zona es fa progressivament 
durant tota la setmana fent incís en les zones més proble-
màtiques i adequant-se en tot moment a les circumstàncies 
particulars que puguin sorgir (climatologia, estacionalitat...).
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• Tractaments específics de Neteja: Es tracta d’actuacions 
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 
pinassa, 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 especi-
alment 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’em-
presa 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 tempera-

tura variable 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.

Abans

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

L’Ajuntament de Castelldefels disposa d’un sistema de gestió 
d’incidències o disconformitats ciutadanes, 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 pos-
sible tots els dies de l’any de 8:00 a 20:00h. 

A partir del mes de juny es realitzen accions de comunicació 
per difondre el servei de Whatsapp en els diferents canals 
corporatius de l’Ajuntament de Castelldefels. A les xarxes 
socials es fan publicacions diàries per informar del número 
i servei de Whatsapp de la neteja. Amb aquesta difusió, el 
servei rep més sol·licituds a diari. 

A partir del mes de juny es realitza la campanya 
de comunicació que, com a resultat, ha fet que 
augmenti el número d’incidències rebudes.
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Servei de deixalleria municipal 
i minideixalleries

1. Deixalleria municipal

L’empresa municipal SAC duu a terme la gestió i explo-
tació de les instal·lacions de la deixalleria municipal de 
Castelldefels, 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 

moment la normativa ambiental vigent
• Gestió i control d’admissions dels materials en base a cri-

teris de procedència, volum i naturalesa establerts en la 
reglamentació de la deixalleria i en les directrius d’explota-
ció 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 

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

diferents tipus de contenidors i caixes per garantir la cor-
recta 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
• 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 8:30 a 13:30h.

Aquest horari podrà estar subjecte a variacions, segons 
l’estació anual i les necessitats del servei, vigílies 
de festius, etc., previ acord amb l’Ajuntament.
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DADES DEIXALLERIA MUNICIPAL



27

SAC/2021ÀREA NETEJA

DADES GENERACIÓ DE RESIDUS. TARIFA DE PREUS I LLISTAT DE RESIDUS
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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 reco-
llida 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 alta-
ment 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 
requereixen. Per aquest motiu, els residus especials recollits 
es dipositen a la Deixalleria Municipal de Castelldefels, on 
s’emmagatzemen fins a que el SIG (Servei Integrat de Gestió) 
corresponent realitza la recollida.

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

ACTIVITAT DE LES MINIDEXIALLERIES 
PER FRANJA HORÀRIA

Al 2021, els remolcs de Pl. Sant Jaume i Poal han quedat fixes.
 — Minideixalleria CAN BOU (Pg. Pitort – Av. Màlaga)

 › quiosc reconvertit
 — Minideixalleria CENTRE (Pl. Església)

 › quiosc reconvertit
 — Minideixalleria CASTELL – POBLE VELL (Pl. Joan XIII).

 › quiosc convertit
 — Minideixalleria MUNTANYETA (Rambla Josep Terradellas)

 › quiosc reconvertit
 — Minideixalleria LA PINEDA

 › quiosc reconvertit
 — Minideixalleria MONTMAR (Pl. Sant Jaume)

 › mòdul fix
 — Minideixalleria POAL (Av. Constitució – Av. Poal)

 › mòdul fix

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 de cafè
 — 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.
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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 
magatzem, serveis i oficina del propi taller, a la zona d’al-
tells 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 (Jarfels), 
i dels departaments d’estructura de SAC i Jarfels (RRHH, com-
pres, comptabilitat).

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

L’any 2021 s’acondiciona la planta de dalt de la nau per fer un 
nou vestidor pels operaris de neteja. 

Personal adscrit al servei

Plantilla mitja total adscrita al servei 120 persones, la tem-
porada d’estiu la plantilla arriba fins els 140 treballadors/es.

Equipament adscrit al servei

L’any 2021 s’han incorporat al servei dos camions SCANIA 
bicompartimentat emprats per el servei de recollida PaP i 
desbordaments i també s’han incorporat 4 vehicles lleugers 
DFSK a combustible GNC per tasques polivalents.

Vehicle lleuger DFSK caixa oberta

Recol·lector recollida trasera bicompartimentat

Vehicle lleuger DFSK hidronetejadora
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MATRÍCULA TIPUS MARCA MODEL
ALTRES 
CARACTERÍSTIQUES

COMBUSTIBLE FUNCIÓ MATINS FUNCIÓN TARDES CARNET 

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

L10 7168BGS VIARIA VIARIA C
L11 2511KCM Vehicle lleuger Alke S.r.l. ATX/EB/4 ELÈCTRIC VACIADO PAPELERAS ------- B
L12 9934KCL Vehicle lleuger Alke S.r.l. ATX/EB/4 ELÈCTRIC VACIADO PAPELERAS ------- B
L13 6119KDV Vehicle lleuger Goupil GWM/NC5/PLBE G4 ELÈCTRIC VACIADO PAPELERAS ------- B
L14 6186KDV Vehicle lleuger Goupil GWM/NC5/PLBE G4 ELÈCTRIC VACIADO PAPELERAS ------- B
L15 6227KDV Vehicle lleuger Goupil GWM/NC5/PLBE G4 ELÈCTRIC VACIADO PAPELERAS ------- B
L16 6287KDV Vehicle lleuger Goupil GWM/NC5/PLBE G4 ELÈCTRIC VACIADO PAPELERAS ------- B
L17 7441KDT Vehicle lleuger Goupil GWM/NC5/PLBE G4 ELÈCTRIC VACIADO PAPELERAS ------- B
L18 8677KDT Vehicle lleuger Goupil GWM/NC5/PLBE G4 ELÈCTRIC VACIADO PAPELERAS ------- B

L19 9609KKD TractoCamió Goupil Urbaplus HIDROLIMPIADORA ELÈCTRIC
LIMPIEZA PUNTOS 
NEGROS (CENTRO)

LIMPIEZA PUNTOS 
NEGROS (CENTRO)

B

L20 0427DTV
Vehicle lleuger 
basculant

Piaggio Porter E. ELÈCTRIC VACIADO PAPELERAS ------- B

L21 2715JGZ Motocicleta Honda JF 41 BENZINA LIMPIEZA CENTRO ------- A, B
L22 2765JGZ Motocicleta Honda JF 41 BENZINA LIMPIEZA CENTRO ------- A, B

L23 2150DWN
Furgoneta 
basculant

Fiat Ducato 2.8 JTD CAJA ABIERTA GASOIL
PARQUES, WHATSAPP, 
CONT. MERCADILLO 
5.45h

------- B

L24 0406DTV Furgó Fiat Ducato 2.8 JTD GASOIL TALLER ------- B

L25 0421DTV Furgó Fiat Ducato 2.8 JTD HIDROLIMPIADORA GASOIL
LIMPIEZA PUNTOS 
NEGROS

LIMPIEZA PUNTOS 
NEGROS

B

L26 0248KDS Furgoneta Iveco 35S14N HIDRO + GRAFITIS GNC
AGUA A PRESIÓN + 
PRODUCTOS LIMPIEZA 
GRAFITIS

------- B

L27 7964DXT Camió Cuba Renault 220.16 CUBA GASOIL BALDEO C

R1 1937KKJ
Recolector 
Easy

Iveco AD260SY/PS CNG GNC
RSU, ENVASES, CARTÓN, 
ORGÁNICA

ENVASES, CARTÓN, 
ORGÁNICA

C

R2 1940KKJ
Recolector 
Easy

Iveco AD260SY/PS CNG GNC
RSU, ENVASES, CARTÓN, 
ORGÁNICA

ENVASES, CARTÓN, 
ORGÁNICA

C

R3 6718KLZ
Recolector 
Easy

Iveco AD260SY/PS CNG GNC
RSU, ENVASES, CARTÓN, 
ORGÁNICA

ENVASES, CARTÓN, 
ORGÁNICA

C

R4 8718KMC
Recolector 
Easy

Iveco AD260SY/PS CNG GNC
RSU, ENVASES, CARTÓN, 
ORGÁNICA

ENVASES, CARTÓN, 
ORGÁNICA

C

R5 4005KKK
Recolector 
Easy

Iveco AD260SY/PS CNG GNC
CARTÓN, RSU, ENVASES, 
ORGÁNICA

ENVASES, CARTÓN, 
ORGÁNICA

C

R6 3526KKN
Recolector 
Easy-Gancho

Iveco AD260SY/PS CNG CON GRÚA GNC
VIDRIO, CARTÓN, RSU, 
ENVASES, ORGÁNICA, 
LAVACONT.

VIDRIO, CARTÓN, RSU, 
ENVASES, ORGÁNICA, 
LAVACONT.

C

R7 6355KLN
Recolector 
Easy-Gancho

Iveco AD260SY/PS CNG CON GRÚA GNC
VIDRIO, CARTÓN, RSU, 
ENVASES, ORGÁNICA, 
LAVACONT.

VIDRIO, CARTÓN, RSU, 
ENVASES, ORGÁNICA, 
LAVACONT.

C

R8 6421KLN
Recolector 
Easy-Gancho

Iveco AD260SY/PS CNG CON GRÚA GNC
VIDRIO, CARTÓN, RSU, 
ENVASES, ORGÁNICA, 
LAVACONT.

VIDRIO, CARTÓN, RSU, 
ENVASES, ORGÁNICA, 
LAVACONT.

C

R9 7844DTX Recolector CTB Renault 270.18 BICOMPARTIMENTADO GASOIL REBOSES/PAP
PaP FORM/resta 
(GUARDERIAS, COLEGIOS, 
RESTAURANTES, MERCADO, 
COMERCIOS VARIOS...)

C

R10 5379DTZ Recolector CT Renault 180.08 MINIMATIC GASOIL REBOSES PaP Papel C
R11 4723DWD Recolector CT Renault 120.35 ROCAFORT GASOIL REBOSES Papel edificios C
R12 0586LGH Recolector CT Renault ROCAFORT nuevo GASOIL REBOSES B

R13 7058LPS Recolector CTB SCANIA
P340B 6x3+4NA CP-
14

BICOMPARTIMENTADO GNC REBOSES/PAP PaP C

R14 7068LPS Recolector CTB SCANIA
P340B 6x3+4NA CP-
14

BICOMPARTIMENTADO GNC REBOSES/PAP PaP C

R15 5738KGZ Camió Iveco 50C14N CAJA ABIERTA GNC BARRI NET (SEGÚN 
PLANIFICACIÓN SEMANAL)

BARRI NET REPASO, 
MUEBLES ABAND., 
CONTEN. MERCADILLO

C

R16 5828KCM
Camió 
basculant

Renault/
Cayvol

MAXITY3T5CCAB3.4
M130E6

CAJA ABIERTA GASOIL
MUEBLES 
ABANDONADOS

MUEBLES 
ABANDONADOS, 
CONTEN. MERCADILLO

B

R17 2689CHB Camió Grúa Renault 270.18
CAJA ABIERTA+ GRUA+ 
PULPO

GASOIL VARIOS ---- C

B B1 3756DZK Camió Nissan Cabstar B
B2 B5825LZ Camió Pegaso 5610.42 C

C C1 6272LMX Vehicle lleuger DFSK PLUMA GNC VARIOS B
C2 9167LMX Vehicle lleuger DFSK HIDRO GNC VARIOS B
C3 9357LMX Vehicle lleuger DFSK CAJA ABIERTA GNC VARIOS B
C4 9448LMX Vehicle lleuger DFSK CAJA ABIERTA GNC VARIOS B

N
E
T
E
J
A
 

V
I
À
R
I
A

R
E
C
O
L
L
I
D
A
 
R
E
S
I
D
U
S

Escombradora Dulevo Escombradora Hako

Vehicle carga posteriorRecol·lector compactadora bilateral

Vehicles Alke
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Campanyes comunicació

L’any 2021 s’ha portat a terme diferents campanyes de comu-
nicació, que han tingut un impacte directe en el servei, fent 
que la ciutadania de Castelldefels conegui les diferents actu-
acions, serveis i accions de neteja que es realitzen al municipi. 

Destaquem les campanyes de Barri Net, Whatsapp de la 
Neteja i Servei de Pintades, així com la participació dels con-
cursos Banderes Verdes d’Ecovidrio, on s’ha guanyat una 
de les dues banderes verdes a Catalunya. També vam 
dissenyar un cartell de les Minideixalleries amb el que es va 
guanyar el premi Alfons Maíllo del congrés Recuwaste. 

Barri Net

L’1 de març es va iniciar la nova distribució de barris i dies de 
recollida. Per donar a conèixer els nous canvis, es va realitzar 
una campanya de comunicació.

• Creació del web: barrinet.castelldefels.org
• Instal·lació de 45 opis, 300 banderoles i col·locació de 

5000 cartells en els portals del municipi.
• Repartiment de 24.650 cartes amb l’imant del dia que toca 
• Repartiments de 3000 fulletons amb el mapa de la nova 

distribució als equipaments municipals. 
• Etiqueta abocament incorrecte per col·locar sobre els resi-

dus que no s’han dipositat correctament.

Whatsapp de la neteja

El mes de juny es va realitzar una campanya a xxss per fer 
difusió del servei whatsapp de la neteja. Com a resultat de 
la campanya, s’ha augmentat el número de sol·licituds de 
whatsapp rebudes.

Banderes Verdes d’Ecovidrio

Durant els mesos d’estiu Ecovidrio va realitzar una campanya 
de sensibilització per fomentar el reciclatge de vidre en els 
establiments hostalers de la zona de la platja. 

Durant aquests mesos es va fer una planificació de contin-
guts per a les xarxes socials de l’Ajuntament en els que es 
va compartir fotos amb el cubell de reciclatge d’Ecovidrio i 
també consells per la bona separació de la fracció del vidre, 
entre d’altres. 

Castelldefels guanya per primer cop, una de les 2 banderes 
verdes que s’entreguen a Catalunya. 1 de les 8 que s’entre-
guen a tota Espanya.

SI LES 
PLANTES I ELS 
MOBLES PARLESSIN, 
DIRIEN:
TREU-NOS EL 

QUE TOCA
Nova distribució de zones per a una recollida més efectiva. 

• Treu el mobles i les restes de jardineria de 21 a 23 h.

• Excepte 23 i 30 de desembre i vigília de festius.

• Deixa els trastos i les restes de poda a la porta de casa, no al costat dels contenidors. 

•3 peces de mobles i 4m3 de restes de jardineria com a màxim.

UN 
BARRI 

NET
DIU 

MOLT 
DE TUBarriNet.Castelldefels.org
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DIA HORA ACTIVITAT
Dissabte 20 12-13.30 h Taller de cuina familiar “Catacroquet!! Croquetes amb reaprofitament d’altre menjar”,
   a càrrec de Zero Waste Barcelona. Infants a partir de 6 anys. Biblioteca RFJ. 

  Taller de cuina per a adults “No llençar el menjar està a les teves mans! Què podem

Dimarts 23 10 - 12 h  er com a consumidors i consumidores per reduir el malbaratament alimentari?”, 
  a càrrec del Col·lectiu Eixarcolant. Biblioteca RFJ. 

Dimecres 24 18 - 19.30 h Hora del conte “Història d’una deixalla” a càrrec de la Cia. En clau de clown. Per a 
  infants a partir de 4 anys. Biblioteca RFJ. 

Dissabte 27 10- 13 h REPARATRUCK - Servei mòbil d'assessorament tècnic en l’autoreparació de petits
  aparells elèctrics i electrònics i bicicletes. A càrrec de Solidança, amb el suport de la
  Diputació de Barcelona. Plaça Neus Català, davant la Biblioteca RFJ. 

Inscripció prèvia
Per correu electrònic: , biblioteca@castelldefels.org 
Telèfon: 93 636 96 97
Presencial o amb el formulari:
bibliotecarfjcastelldefels.org/inscripcio-activitats/

Suma’t a un món amb menys residus!

COMUNITATS
CIRCULARS

20 - 28
Novembre

2021

Setmana Europea de la prevenció de residus

Servei de pintades

L’Ajuntament de Castelldefels ofereix el servei gratuït de pin-
tades. Durant els mesos d’estiu es fa difusió del servei a xar-
xes socials.

Porta a porta comercial – reforç nadal

El mes de desembre es fa repartiment d’un Ajuntament 
Informa a 200 establiments del centre del municipi per 
explicar el funcionament del servei. També es va difusió a 
xarxes socials. 

Minideixalleries i Deixalleria municipal

Es localitzen les minideixalleries i la Deixalleria municipal en 
el google maps, perquè la gent pugui consultar la seva loca-
lització, horaris i residus que es poden portar.

Setmana Prevenció de Residus

Es recorda a través de les xxss que es poden recollir les bos-
ses de ràfia a les minideixalleries. 
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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 ade-
quada possible els elements de temps (d’estada i de servei), 
usuaris/àries (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 mitjançant l’augment de 
la rotació de la zona blava.

 — Garantint el màxim possible l’aparcament dels residents, 
amb l’augment de la rotació i el control de residents de 
la zona verda.

 — Facilitant l’accés al terciari en vehicle privat a la zona de 
platja en condicions de legalitat, maximitzant l’espai de 
la via pública

 — Reduint l’indisciplina en l’estacionament
• La Recaptació de la taxa municipal
• L’Atenció a la ciutadania

Zones, Places d’aparcament* 
i normativa aplicable:

Les zones i places controlades per SAC són:

• 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: 5.091. places
 › Blava: 1.209 places
 › Verda: 3.150 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. 276. RGC.OMC

Àrea Aparcaments
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Zona regulada i zones DUM
Escala:

Aparc_calçada

Zona Verda

Zona Blava

DUM

PLÀNOL DE LA CIUTAT AMB LES ZONES DE CONTROL
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Gestió del servei

Gestió administrativa 

Les principals tasques de gestió administrativa que es rea-
litzen son:

• Atenció i informació a la ciutadania sobre el servei 
d’aparcaments.

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

 — Tramitació de denúncies 
 — Anul·lació
 — Cobrament 

• Targeta zona verda platja
 — Venda de targetes de zona verda ”a cost”, tant presencial 
com electrònica per E-Tram.

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

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

• Vals estacionament per a comerciants

 
 
 
 
 
 
 

 

Venda de targetes zona verda 

Targetes venudes

2020 2021
Diferència 

2021 – 2020
Variació %  

2021 – 2020

A 31 de 
desembre

1.542 1.756 211 13,9%

La venda de targetes, s’ha continuat redistribuint al llarg dels 
primers mesos de l’any per evitar el col·lapse d’anys anteriors 
realitzant les actuacions següents:

 — campanya de correu electrònic i trucades als usuaris de 
la targeta de zona verda “a cost”

 — promoció del canvi de tarifes de l’ordenança 2019 
(menys cost en els mesos gener – març)

 — implementació del sistema de cita prèvia (des de 2019)
 — l’emissió de targetes des de l’oficina de la platja
 — l’obertura de l’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 un 31% dels usuaris/àries que han 
adquirit la targeta “a cost”.

• Des de 2020 tots els tràmits es poden realitzat online.
• Aquesta pàgina s’utilitza també com a pàgina de reserva 

de cita prèvia.
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Tramitació targeta gratuïta zona verda 

Targetes gratuïtes tramitades

2020 2021
Diferència 

2021 – 2020
Variació %  

2021 – 2020

A 31 de 
desembre

688 1.902 1.214 176%

• Des del 2T de 2020 es gestionen les altes a les BBDD de 
zona verda “sense cost” segons OF17 (abans ho tramitava 
OAC Ajuntament). 

• Les targetes gratuïtes ja suposen un número més elevat 
que les targetes “a cost”.

Control de l’estacionament i 
Sistema de gestió de denúncies

• Es realitzen les tasques de control de:
 — l’abonament de la taxa municipal per estacionament 
a la via pública al centre i a la platja, i el preu públic de 
l’aparcament del carrer Mèxic.

 — l’estacionament al P&R (sense taxa, però amb activació 
de l’aplicació de l’AMB).

 — l’ús de les zones de càrrega i descàrrega amb l’aplicació 
Spro de l’AMB.

• Es realitza la recaptació dels parquímetres i l’ingrés a 
l’Ajuntament

• Es formulen denúncies per incompliment de l’abonament 
de la taxa d’estacionament a la via pública del preu públic 
de l’aparcament del carrer Mèxic, de l’activació de l’app de 
P&R o l’ús incorrecte de les zones de càrrega i descàrrega.

• És important destacar que els/les agents de control denun-
cien altres infraccions a més de l’estacionament a la zona 
regulada, com aparcament a illetes, línia groga, càrrega 
i descàrrega, parades taxis, voreres, cosa que ajuda a la 
Policia Local a mantenir en ordre l’estacionament, i en par-
ticular a la zona de platja

• S’ha continuat treballant en coordinació amb Policia Local 
per la retirada de vehicles amb grua per incompliment de 
la LTSV.

Control ocupacions via pública

• Els agents de SAC avisen a policia Local en el cas de detec-
tar ocupacions de la via pública no autoritzades, que no 
estan reflectides en l’app Gestvial que utilitza Policia per les 
ocupacions de sacs, contenidors i d’altres.

Utilització de la zona regulada 
i atenció a la ciutadania

• Estimació de vehicles estacionats a la zona regulada (s’ha 
de tenir en compte que els residents no obtenen tiquet a 
la zona verda de la platja)
1, 7 MILIONS de vehicles a l’any

• Estimació d’atencions realitzades a la ciutadania (presen-
cials i telemàtiques)
S’ha realitzat 150.000 atencions a l’any
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Recaptació

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

Recaptació a 2021 – 2020

S’ha de tenir en compte que les restriccions a l’hostaleria i 
el comerç durant els primers mesos de l’any han fet reduir 
la recaptació. No obstant, aquesta ha crescut respecte els 
anys prepandèmia.

La major part dels ingressos provenen de la zona de platja. 
L’ús dels tiquets comerciants és residual.

Concepte 2021 2020 Diferència Diferència en %

Recaptació centre 1.109.863 € 960,56 € 149,30 € 16%

Recaptació platja 2.087.754 € 1.835.373,48 € 353,58 € 14%

Targetes zona  

verda platja
66.103 € 58.824 € 7.279 € 12%

Tiquets comerciants 1.175 € 1.675 € -500 € -30%

Total recaptació 3.264.895 € 2.755.232 € 508.463 € 18%
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Zona centre

Els ingressos ja s’han recuperat respecte 
els ingressos prepandèmia.

Es mantenen constants al llarg de l’any.

Zona platja

L’augment dels ingressos de platja és significatiu 
al llarg dels anys. 

Els ingressos de platja es generen 
principalment en els mesos d’estiu.

Altres ingressos
De cara als ingressos municipals també cal tenir en compte 
el número de denúncies formulades carregades en WTP. 
Aquestes denúncies son 29.432, amb un valor aproximat 
de 1.000.688 €, segons el valor mitjà recaptat l’any 2019 
(34 euros).

 
 
 
Recaptació mitjana anual per plaça de 
zona amb control horari

La major recaptació per plaça es dóna les zones blaves de 
centre i la permanent (B) de la platja, sent molt reduïda a la 
zona verda perquè majoritàriament l’utilitzen.
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Mètodes de pagament

Evolució del mètode de pagament

Continua el descens de l’ús de la moneda, i s’incrementa l’ús 
de les apps i les targetes.

Zona centre

Hi ha una caiguda significativa de l’ús de la moneda 
que el 2018 era majoritari. Cal destacar que l’ús 
de l’app és superior al de les targetes.

Zona platja

App pagament per mòbil

L’increment del pagament mitjançant mòbil ha estat del 46%.

2021 2020 Diferència

749.088,32 € 514.603,71 € 234.484,61 € 46%

La utilització de les apps al total de la zona regulada ha estat 
del 29,5% de les operacions amb el 23% de la recaptació.

Des de 2020, a més de l’app pròpia de Castelldefels- 
Apparquem, es poden utilitzar les apps de la plataforma 
de l’AMB.

Actualment la ciutadania pot utilitzar:
• AMB aparcament
• Smou
• El Parking
• Easypark
• Parclick
• Blinkay
• Bip&Drive
• Apparquem
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Ús Apparquem
L’ús majoritari entre les apps continua sent d’Apparquem 
(74%) encara que les altres apps continuen augmentant 
el nombre d’operacions del conjunt de les apps (27%).

Ús App plataforma AMB
L’ús de les altres apps a Castelldefels és inferior al d’altres 
municipis.

El perfil horari de l’ús de les apps mostra clarament un ús al 
matí un altre a la tarda.

Control zones de càrrega i descàrrega
S’adjunten les principals dades de l’ús de l’aplicació Spro a les 
zones de càrrega i descàrrega. Castelldefels continua sent el 
municipi de l’AMB (excepte Barcelona) amb major ús de l’app, 
tant en nombre d’operacions com d’operacions per plaça.

6

PLATAFORMA METROPOLITANA D’APARCAMENT – Quart trimestre de 2021

Operacions trimestrals per municipi APP AMB Aparcament

Durant el 4t trimestre, l’ús de l’app metropolitana continua creixent. El municipi de Barcelona encapçala el nombre 
d’usos, amb més de 57.000 operacions, 3.000 operacions més que el trimestre anterior. Destaca també l’activitat al 
municipi de Badalona, amb 27.389 operacions i les més d’11.000 operacions registrades en els municipis de Sant Boi 
de Llobregat.
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Perfil horari dels tiquets oberts (sense Barcelona)

El perfil horari de l’activitat del servei mostra, per aquest 4t trimestre de l’any 2021, dos màxims de tiquets oberts 
generalitzat en tots els municipis entre les 9 h i les 12 h del matí i entre les 16 h i les 18h. A la nit, entre les 20 h i les 6 h el 
nombre de tiquets oberts és residual. 

Aquest perfil és similar al trimestre anterior i al conjunt d’operacions anuals.
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Operacions mensuals per municipi (sense Barcelona)

Entre els municipis metropolitans (excepte Barcelona), Castelldefels encapçala el nombre d’usos amb gairebé 40.000 
operacions aquest 4t trimestre d’any. L’Hospitalet de Llobregat registre més de 25.000 operacions, Badalona més de 
17.000 i i Esplugues de Llobregat 15.000 operacions cadascun.
Durant el mes de juliol d’aquest any es va registrar el nombre màxim d’operacions mensuals del servei. Aquell mes es 
van registrar 15.497 operacions al municipi de Castelldefels. 
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Operacions per plaça (sense Barcelona)

Castelldefels i Santa Coloma de Gramenet són els municipis que presenten una millor ràtio d’operacions  amb 147 i 116 
operacions per plaça respectivament.
Convé indicar que alguns municipis estan en fase de desplegament de la senyalització de les places i s’espera que vagin 
incrementant, progressivament, les operacions per plaça.

Badalona Castelldefels El Prat de 
Llobregat

Esplugues 
de Llobregat

L'Hospitalet 
de Llobregat

Sant Boi de 
Llobregat

Sant Joan 
Despí

Sant Just 
Desvern

Santa 
Coloma de 
Gramenet

Places 665 267 131 250 984 206 148 86 38

4t. TRIMESTRE

25,9

147,1

3,1

63,5

26,2

56,6
72,3

30,5

116,3

Operacions per plaça
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Les zones de càrrega i descàrrega més 
utilitzades són les de la zona centre.

El perfil horari indica un ús majoritari al matí.

19

PLATAFORMA METROPOLITANA GESTIÓ DE LA DUM – Quart trimestre de 2021

Castelldefels
Places 267

Operacions 39,286

Operacions per plaça 147,1

Operacions per plaça 
segons municipi

* 4t trimestre 2021

7

PLATAFORMA METROPOLITANA GESTIÓ DE LA DUM – Quart trimestre de 2021

Perfil horari de les operacions (sense Barcelona)

Durant el quart trimestre del 2021, es produeix un 
màxim de tiquets oberts en el període horari comprès 
entre les 9 h i les 12 h del matí. A la tarda, a les 17 h, 
també s'aprecia un màxim relatiu.
A la nit, entre les 20 h i les 6 h el nombre de tiquets 
oberts és residual.
Aquest perfil es presenta en tots els municipis i és 
similar als trimestres anteriors.
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Parc vehicular segons el total d’operacions (sense Barcelona)

Les principals característiques del 
parc vehicular d’acord amb el total 
d’operacions SPRO efectuades són 
les següents:
-Gairebé el 50% dels vehicles no 
estan registrats en el cens de 
l’AMB.
- Dels tiquets activats per vehicles 
registrats gairebé la totalitat són de 
vehicles dièsel. Els gasolina, 
elèctrics, GNC, GLP i Biometà són 
residuals
- La majoria de vehicles registrats 
que han activat un o més d’un 
tiquet del servei SPRO són 
furgonetes (61,1%) amb distintiu 
ambiental verd (53,3%) i groc 
(39,4%).
- El 51,0% dels tiquets són de 
vehicles matriculats a l’àrea 
metropolitana de Barcelona.

COMBUSTIBLE

DISTINTIU AMBIENTAL

TIPOLOGIA DE VEHICLE

ORIGEN

4t. TRIMESTRE

94,2%

3,2%
0,5%

2,1%

Diesel

Gasolina

Elèctric

GLP/GNC/Etanol

2,3%

39,4%

53,3%

4,0%
0,6% 0,4%

Sense distintiu

B

C

E

0

Sense dades

61,1%
26,9%

9,0% 2,9%

Furgoneta (≤ 3.500 kg.)

Vehicle mixt adaptable

Camió

Altres

16,7%

34,3%
49,0%

Barcelona

Resta AMB

Fora AMB

Vehicles sense dades de fora l’AMB : 49,0% Vehicles sense dades de fora l’AMB : 49,0% 
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Activitat dels vehicle segons el total d’operacions (sense Barcelona)

L’activitat majoritària dels 
vehicles que fan servir l’SPRO és 
l’obra civil, instal·lacions i 
manteniment (49,4%).

Més del 15% dels tiquets estan 
relacionats amb l’activitat de 
paqueteria i transport urgent.

Un 10,3% dels tiquets estan 
relacionats amb el petit comerç i 
un 6,2% amb la restauració.

ACTIVITAT

4t TRIMESTRE

6,2%

49,4%

15,5%

10,3%

3,7%

14,9%
Hotels, restauració i càtering

Obra civil, instal·lacions i manteniment

Paqueteria i transport urgent

Petit comerç

Supermercats i grans superfícies

Altres
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Denúncies

Denúncies 2021 – 2020

Les restriccions a l’hostaleria i el comerç per la Covid-19, han 
reduït el número d’usuaris i, per tant de denúncies, els pri-
mers mesos de l’any.

Zona de control horari

La major part de les denúncies es concentren als mesos d’estiu 
i a la zona de la platja per la gran afluència d’usuaris/àries.

Per zones, la zona blava centre és on més denúncies 
es formulen. 
 

Cal destacar que de les denúncies formulades 
la majoria és per no tenir tiquet.
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P&R
 

L’afluència de cotxes al P&R ha disminuït els primers 
mesos de l’any i posteriorment ha tornat a la normalitat.

Zona de càrrega i descàrrega
 

Després de l’inici del control a principis d’any, les 
denúncies s’han reduït aproximadament a la meitat.

Denúncies zona no regulada

Les principals denúncies formulades per RGC o OMC són 
les relatives a estacionament en zones amb línia groga, i en 
segon lloc, per prohibit estacionar, vorera, altres vehicles com 
PMR zones excloses a l’estacionament.

• Àmbit de control Zona centre (plànol)
• A la zona de la platja l’àmbit d’actuació són tots els carrers 

entre la C31 i la platja.

DENÚNCIES PER RGC/OMC EXCEPTE C&D I OF17
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Manteniment

Es realitzen les tasques de manteniment de l’equipament de 
la zona regulada. Cal estacar:

Parquímetres

• Manteniment i programació dels parquímetres 
• S’ha reforçat la neteja dels parquímetres tant exterior amb 

desinfecció inclosa, com la interior dels diferents elements 
(impressores, etc.).

Senyalització horitzontal i vertical

• Repintat de la zona blava del centre, de la platja 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 on hi ha hagut afectacions 
per col·locació de càrregues i descàrregues, obres i d’altres.

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

• S’ha continuat amb la reubicació de panells indicatius de 
zona regulada al fanal més proper, i retirada de pals i amor-
terament del forat a la vorera.

• Reposició de senyals fets malbé.

Altres

• Adaptació a accessibilitat PMR a l’oficina de la platja.
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Recursos

Personal adscrit al servei

Plantilla mitjana total adscrita al servei any 2021: 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 (fins l’abril 2021):
 — 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.

 — 6 motos elèctriques Silence S02.
 — 1 segway.

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

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

• Altres
 — 34 smartphones Huawei, BQ i Redmi per sistema de 
denúncies i servei.

 — 60 impressores per sistema de denúncies.
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Comunicació i campanyes informatives

S’han realitzat diverses campanyes informatives amb l’ob-
jectiu de fer arribar a la ciutadania les novetats i activitats 
del servei.

Les principals accions han estat:

• Creació del web: www.aparcamentscastelldefels.es on està 
detallat tota la gestió de l’àrea d’aparcaments

• La pàgina web www.aparcamentscastelldefels.es es va 
publicar el mes d’abril. Entre els 3 webs sumen 98.177 visi-
tes. El web www.tarjetazonaverde.com és el més visitat, 
amb un total de 64.079 visites, la major part d’aquestes es 
concentren entre els mesos de febrer i juliol, mesos previs 
a l’activació de la zona verda de la platja.

Targeta Zona Verda

Enviament de l’emailing “Renovi la targeta zona verda” a usu-
aris/es de Targeta verda per informar sobre els preus per 
temporada (45€ d’abril a juliol) i 35€ la resta de l’any.

Actualització del flyer Apparquem 

Difusió al Castell i xxss corporatives de l’Ajuntament.

Amb Apparquem, 
el parquímetre 

al seu mòbil
Eviti denúncies i aconsegueixi 

descomptes amb l'app d'estacionament 
regulat de Castelldefels

Descarregui 
l’app!

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Flyer denuncias Apparquem_v5_CAT_AAFF.pdf   3   7/12/21   12:04

Beneficiï's de l'app 
Apparquem

*  Depèn de la configuració del seu smartphone
**  Sol·liciti la devolució a la pestanya “finalitzar” de l'app. Per import 

superior al mínim d'estacionament.

Apparquem

� És l'única app que l’avisa si rep una denúncia. 
A més, podrà anul·lar-la des del mòbil en els 
60 minuts posteriors.*

� Introdueixi la matrícula una sola vegada i eviti 
errors.

� Pagui només pel temps exacte en el qual el 
vostre vehicle hagi estat estacionat.**

� No cal manipular el parquímetre.

� Rebi un recordatori minuts abans que s'esgoti 
el temps d'estacionament i renovi’l 
directament amb l'app.*

� Descarregui el resum de tiquets mensual a: 
www.apparquem.es

� Apliqui els descomptes dels comerços de 
Castelldefels. Consulti les condicions a: 
www.aparcamentscastelldefels.es

� Si és resident de Castelldefels, gestioni les 
bonificacions per a la Zona Blava directament 
amb l'app.

Descarregui gratuïtament l’app a:

www.aparcamentscastelldefels.es

Descarregui gratuïtament l’app a:

www.aparcamentscastelldefels.es

Descarregui gratuïtament l’app a:

www.aparcamentscastelldefels.es

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Flyer denuncias Apparquem_v5_CAT_AAFF.pdf   4   7/12/21   12:04



48

SAC/2021ÀREA APARCAMENTS

Díptic Agents de control

S’elabora un díptic amb la informació clau per tal que la ciu-
tadania sàpiga on dirigir-se en els tràmits relatius a l’estacio-
nament en la via pública.

Flota 

Retolació de la flota amb vinils reflectants:

• 2 cotxes i 6 motocicletes.

Aparcament carrer Mèxic

Millora comunicació a la ciutadania

Promoció Apps plataforma AMB

S’ha vinilat els parquímetres afegint totes les apps de la pla-
taforma a més d’apparquem.

Díptic Agents de control
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Habitatge



50

SAC/2021

Habitatge

Des de l’Àrea d’Habitatge de Serveis Ambientals de 
Castelldefels, SA, es porta a terme la coordinació i gestió 
de tots els serveis que l’Ajuntament anualment encarrega 
a la societat i que estan associats als següents encàrrecs 
de gestió:

Oficina Local d’Habitatge

Qualitat de l’Edificació i de Rehabilitació 
d’Edificis d’us residencial i d’Habitatges: 

• Gestió de Cèdules d’habitabilitat
• Gestió dels Ajuts per rehabilitació d’edificis i habitatges.

Programes Socials Habitatge

• Gestió dels Ajuts pel pagament del lloguer
• Xarxa mediació social (captació habitatges privats per llo-

guer sota preus de mercat)
• Gestió conveni amb Fundació Hàbitat 3
• Inscripció en el Registre públic de sol·l icitants 

d’habitatge protegit.
• Servei Intermediació en Deutes d’Habitatge (SIDT)

Servei d’Eficiència Energètica

Servei d’auditories energètiques consistent en assessora-
ment mitjançant visites presencials a l’oficina i suport tele-
fònic, via whatsapp i correu electrònic realitzant la gestió de 
tràmits (bo social, canvis de potència..) per fomentar mesures 
de eficiència energètica i per tant de reducció del consum, a 
l’àmbit domèstic. El ciutadà serà assessorat sobre las opcions 
que existeixen per entendre i optimitzar els seus contractes 
de subministres.

Gestió del Patrimoni de 
Titularitat Municipal
• Gestió jurídica administrativa dels immobles de l’Ajunta-

ment (habitatges, locals, oficines i places d’aparcament). 
Control de lloguers.

• Adquisició habitatges dret tanteig i retracte
• Control i coordinació dels treballs de conservació i mante-

niment de tots els immobles.
• Gestió de subvencions associades.

Unitat pel Dret a 
l’Habitatge Digne

Mitjançant aquesta unitat es pretén oferir 
als veïns i veïnes de Castelldefels un servei 
de mediació i acompanyament en aquelles 
situacions on hi hagi un risc de pèrdua 
d’habitatge, principalment quan el propietari 
sigui un gran tenidor. L’objectiu general en 
aquests tipus de situacions, és donar suport per 
tal de prevenir i evitar la pèrdua de l’habitatge 
oferint orientació jurídica i també suport social, 
mitjançant els recursos més adients en cada cas.

NOU SERVEI 2021
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Oficina Local d’Habitatge

Informació i atenció ciutadana

D’acord amb el desplegament de la Llei del Dret a l’habitatge 
i el Pla per al dret a l’habitatge, les principals tasques es rea-
litzen són:

• El registre d’entrada de les sol·licituds relatives als progra-
mes i línies d’ajuts que gestiona l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya, així com de la documentació annexa que 
es presenta amb les sol·licituds.

• La comprovació i revisió de la documentació presentada 
a l’Oficina, amb la informació als sol·licitants dels requeri-
ments o deficiències documentals.

• El trasllat de sol·licituds i documents als serveis competents 
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

• L’assessorament i l’atenció ciutadana en l’àmbit de les ins-
cripcions al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb pro-
tecció Oficial.
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Qualitat de l’Edificació i de Rehabilitació 
d’Edificis d’us residencial i d’Habitatges: 

Cèdules d’habitabilitat

Es porta a terme la gestió de sol·licituds de cèdules d’habitabi-
litat fins a la proposta de resolució i les inspeccions tècniques 
sobre les condicions d’habitabilitat que siguin planificades 
amb la Direcció de Qualitat de l’Edificació de la Rehabilitació 
de l’Habitatge.

 

 
 

Gestió dels Ajuts per rehabilitació 
d’edificis i habitatges

En aquest exercici, aquesta convocatòria ha tingut com a 
objecte la subvenció d’obres de rehabilitació i/o adequació 
de l’interior dels habitatges privats (individuals o unifamiliars) 
com ara millores energètiques i sostenibilitat, actuacions de 
millora de l’accessibilitat i adaptació de les instal·lacions.

• 14 sol·licituds presentades amb resolució favorable.
• Cost actuacions subvencionables: 127.216,73 €
• Import aproximat subvencions: 44.525,86 € 

(import provisional pendent de tancament)
• Import màxim subvenció per actuació: 5.000 €.

CANVI TANCAMENTS
Abans    Després

ACCESSIBILITAT BANY
Abans    Després
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Programes Socials de l’Habitatge

Gestió dels Ajuts pel pagament del lloguer

Es tracta d’ajuts econòmics directes per unitats de convivèn-
cia que tinguin ingressos baixos o moderats i que visquin de 
lloguer. L’import màxim de l’ajut és de 2.400 € anuals per 
lloguers de fins a 800 €, amb les excepcions de les famílies 
nombroses o que tinguin algun dels seus membres amb 
discapacitat on l’import del lloguer pot arribar als 900 €.

Des de l’Oficina Local s’han gestionat durant 2021 un volum 
global de 748 sol·licituds, de les quals s’han resolt favorable-
ment 440 equivalent al 58,82 % de les sol·licituds totals, amb 
un import total de 1.024.374,92 € aproximadament.

(*) Inclou ajut Covid: 183 sol·licituds 
(**) Inclou ajut Covid: 16 sol·licituds

 
 

(*) Prestacions econòmiques d’especial urgència 
(**)Ministeri de Foment

BARRIS PLATJA Baixador, La Pineda, Les Botigues, Lluminetes 

BARRIS >1% I <3% Bellamar, El Poal, Montmar 

BARRIS < =1% Muntanyeta, Can Bou, Can Roca

Xarxa de Mediació Social (captació habitatges 
privats per lloguer sota preus de mercat)

Aquest servei, que permet la captació d’habitatges privats a 
preus sota de mercat. Els habitatges captats s’ofereixen per 
a llogar a aquells demandants que reuneixen els requisits 
legalment establerts, entre d’altres, no disposar d’habitatge 
de propietat i no superar el límit d’ingressos que es deter-
mina en funció dels membres de la unitat familiar.

Al llarg d’aquests anys 2007–2021 s’ha intervingut en la cap-
tació i la mediació de 166 habitatges. A data 31/12/2021 el 
volum de contractes vigents que són gestionats per la Xarxa 
és de 25 (contractes vius).

Convocatòries ajuts al lloguer 2021

Majors 
65 anys

PEEUS 
(*)

MIFO 
(**)

Resultats 
totals

Sol·licituds 
presentades

128 50 570 748

Expedients amb 
resolució favorable

110 28 302 440

Import total (€) 261.963 67.069 695.343 1.024.374,92

• Import mitjà renda mensual: 621 €/mes
• Surperfície mitjana: 63 m2

• Nº dormitoris : 84 % 3 dormitoris
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Conveni amb la Fundació Habitat3

Gestió del conveni de col·laboració subscrit entre l’Ajun-
tament i la Fundació. Punts destacats del funcionament 
del programa:
• Permet captar habitatges del mercat privat i destinar-los 

a famílies usuàries dels serveis socials municipals, empa-
dronades a Castelldefels que es trobin en risc d’exclusió 
social residencial.

• L’Ajuntament dóna garantia al propietari del cobrament de 
la renda pactada.

• Si és necessari, s’adequa i es rehabilita l’habitatge mitjan-
çant empreses i entitats socials que donen feina a perso-
nes amb dificultats d’inserció al mercat laboral. El 20% del 
cost de les obres va a càrrec del Programa i el 80% restant 
es descompta, de manera mensual, de l’import del lloguer 
pactat amb el propietari.

Des de l’inici del Programa el 2019, s’han incorporat un total 
de 10 habitatges al programa, 7 dels quals durant 2021.

Registre de sol·licitants d’habitatge 
de protecció oficial de Catalunya

Servei contemplat en el Conveni de col·laboració amb l’Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya. És un registre públic, admi-
nistratiu, compost pels registres propis dels ajuntaments que 
es puguin arribar a constituir i pel registre de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya.

Estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb 
Protecció Oficial de Catalunya, és un requisit imprescindible 
per poder participar en els processos d’adjudicació d’habi-
tatges amb protecció oficial.

Servei d’intermediació en deutes 
de l’habitatge (SIDH)

El SIDH és un servei prestat per la Diputació de Barcelona 
en col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
(AHD), els ajuntaments i els consells comarcals i amb la par-
ticipació dels col·legis d’advocats.

El SIDH és un servei gratuït d’informació, assessorament i 
intermediació amb les entitats financeres per a persones o 
famílies que tenen problemes per afrontar els deutes hipo-
tecaris del seu habitatge principal.

Adreça habitatge llogat M2 Nº 
dormit.

Data 
incorporació 
al Programa

c. Cervantes, 69 1r 1a 68,50 m2 3 20/3/19

c. Major, 88 4t 4a 60,00 m2 3 8/4/19

Av. Constitució, 262 Bl. C Esc. A1 1 45,00 m2 2 15/12/20

Av. Constitució, 193, 2n 2a 48,90 m2 2 24/3/21

Av. Manel Girona, 64 sobreàtic 80,85 m2 3 16/2/21

c. Major, 74 bis 1r 2a 59,95 m2 2 24/5/21

c. Arcadi Balaguer, 53-55 2n 3a 61,40 m2 3 23/8/21

c. Mansió, 30 semisoterrani 2 46,85 m2 3 5/10/21

c. Mansió, 36 bxs. 52,65 m2 2 5/10/21

Av. Constitució, 207, esc D, entl. 4a 55,20 m2 2 14/12/21
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Servei Eficiència energètica

Durant l’any 2021 com a l’any 2020, les assessories energèti-
ques s’han continuat fent presencialment a les instal·lacions 
de l’Oficina Local d’Habitatge i també telefònicament. 

Des d’aquest servei, s’han establert línies de negociació amb 
les companyies (amb els seus departaments de vulnerabili-
tat) per arribar a plans de pagament dels deutes acumulats 
pels usuaris i una vegada signats, poder canviar la contracta-
ció dels subministraments amb les tarifes més econòmiques 
del mercat regulat i gestionar la sol·licitud del Bo Social.

L’any 2021 es van realitzar 343 assessories energètiques, amb 
la següent distribució per barris.

Tallers sobre eficiència energètica 

Com els darrers anys, també el 2021 s’han continuat orga-
nitzant tallers impartits per especialistes per tal de fomentar 
la comprensió i el coneixement en aquest àmbit. L’objectiu 
principal d’aquests tallers, és donar a conèixer quins concep-
tes hi ha a les factures del consum elèctric i de quina manera 
es pot rebaixar el seu cost mitjançant aparells eficient, can-
viar de comercialitzadora i sobre tot canviant els hàbits de 
consum. A més, per primera vegada, s’ha organitzat un taller 
sobre energia solar fotovoltaica d’autoconsum.

El total d’incripcións els tallers organitzats ha estat de 
84 persones.

• Taller Nou rebut elèctric
• Taller Energia Solar Fotovoltaica d’Autoconsum

• 
• Informació sobre la normativa actual reguladora dels arren-

daments, ocupacions o préstecs amb garantia hipotecària.

Unitat pel Dret a 
l’Habitatge Digne

Es tracta d’una nova unitat amb les següents
principals funcions:

• La prevenció, intervenció i mediació en 
situacions d’urgències socials afectades 
per trobar-se en situació de risc de pèrdua 
de l’habitatge.

• Oferir orientació i assessorament jurídic i social 
amb procediment judicial en marxa o sense.

• Coordinació amb la resta d’actors que poden 
intervenir en el procediment com ara serveis 
socials, lletrats/ades de les famílies, Jutjats, etc.

• Oferir informació de recursos d’atenció i 
alternativa d’habitatge.

• Assessorament jurídic respecte al contracte 
de lloguer en matèria d’habitatge;

• Informació sobre la normativa actual 
reguladora dels arrendaments, ocupacions o 
préstecs amb garantia hipotecària.

Expedients gestionats 2021

Totals 65

Resolts 6

Suspesos sense data 18

Amb data de llançament 2022 18

En tràmit 22

NOU SERVEI 2021
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Patrimoni Municipal

Gestió d’immobles de titularitat 
municipal (habitatges, locals, 
oficines, places d’aparcament)

• Edificis d’habitatges de protecció oficial al Carrer 
Església, 24, Dr. Barraquer, 19-21 i Av. Diagonal, 22: 
24 habitatges

•  Edifici Logic i edifici Dr. Trueta, 26-28: 32 Oficines
• Edifici Av. Diagonal, 22; Carrer València, 2 i Dr. Trueta, 26-28: 

5 Locals Comercials 
•  Edifici Logic i edifici Dr. Trueta, 26-28: 67 places d’aparca-

ment de cotxe i 12 de moto.

Pel que fa el patrimoni municipal dels immobles esmen-
tats, des de l’àrea d’habitatge es porten a terme funcions de 
caràcter jurídic/administratiu, de conservació i manteniment 
i administratiu comptable.

Com actuació de més envergadura durant 2021 s’ha gestio-
nat des de l’àrea d’habitatge en coordinació amb l’administra-
ció de finques, la substitució de les màquines de climatització 
ubicades a la coberta de l’edifici d’oficines LOGIC, del qual 
l’Ajuntament és el propietari majoritari. 

Una vegada definit el nou sistema de climatització amb 
l’empresa d’enginyeria contractada, s’ha col·laborat en l’anà-
lisi i estudi de les diferents propostes per tal de procedir 
durant el primer trimestre de 2022 al canvi de la totalitat de 
les màquines.

En coordinació amb l’Àrea de Medi Ambient i Serveis Urbans 
de l’Ajuntament, s’han realitzat durant 2021 un seguit d’ac-
tuacions orientades a solucionar i plantejar alternatives, en 
aspectes o elements que és necessari millorar pel bon fun-
cionament de l’edifici:

Per facilitar i millorar l’accessibilitat entorn de l’edifici Logic i 
l’aparcament, s’ha realitzat:

•  Nova entrada des de la rotonda.
•  Modificació de l’accés a l’aparcament de l’edifici mitjan-

çant l’enderroc d’un petit muret i adequació del paviment 
existent.

Al següent quadre, es mostren els ingressos anuals obtin-
guts dels lloguers dels immobles agrupats per edificis que 
totalitzen la quantitat de 474.044,45 € durant el 2021.

Edifici Dr. Trueta 3 (Oficines, 
local i places de pàrquing)

Edifici Av. Diagonal, 22 (habitatges 
i locals comercials)

Edifici Logic (Oficines 
i places de pàrquing)
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Adquisició d’habitatges mitjançant 
exercici dret tanteig i retracte

Durant 2021, s’han rebut 6 comunicacions de l’Agència de 
l’Habitatge oferint la possibilitat d’adquirir 6 habitatges. En 
5 casos, per motius diferents, majoritàriament preu i/o estat 
de conservació, s’ha descartat la seva adquisició. 

La Junta de Govern Local de data 22 de juliol de 2021, 
va acordar la compra d’1 habitatge ubicat al carrer Manuel 
Girona per import de 110.000 €.

Venedor Adreça
Superfície 

útil
Preu 
(€)

Data 
resolució

BANKIA, S.A. c. Pietat, 26 01 1r 4a 44,50 m2 68.980,82 18/4/18

PROMONTORIA SIERRA, SL c. Cervantes, 75 2n 1a 74,80 m2 24.550 28/2/19

PROMONTORIA SIERRA, SL c. Bisbe Urquinaona, 26 bxs 1a 81,15 m2 118.050 28/2/19

IBERCAJA BANCO c. Església, 59 1r 2a 65,00 m2 65.600 28/2/19

GESCAT VIVENDES EN 

COMERCIALITZACIÓ, SL
c. General Palafox, 13 3r 4a 73,40 m2 99.977,84 7/2/19

BBVA c. Pep Ventura, 9 esc 1 2n 2a 60,00 m2 54.190,26 7/2/19

BBVA c. Andalusia, 6 1r 61,75 m2 73.003,25 7/2/19

BANKIA, S.A. c. Manuel de falla, 21, esc 1, 1r 1a 49,69 m2 35.072,45 9/2/19

INVERHABIT 2006, SL Av. Manel Girona, 54 Esc B, 2n 1a 67,00 m2 11.000 22/7/21

Habitatge Av. Manuel Girona, 54
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Comunicació

Articles publicats a el Castell (paper, digital) i a xarxes socials 
corporatives de l’Ajuntament:

• Oberta una nova convocatòria d’ajuts per a l’adequació 
de l’habitatge

• Oberta la convocatòria d’ajuts al lloguer per a majors 
de 65 anys

• Ajuts al lloguer per a persones grans
• Oberta la convocatòria per demanar la subvenció al paga-

ment del lloguer per a l’any 2021
• S’amplia el termini per demanar la subvenció al pagament 

del lloguer per a l’any 2021
• Canvis a la tarifa de la llum
• El tercer sector vetllarà per la transparència en l’adjudicació 

d’habitatge social
• Més recursos per garantir el dret a l’habitatge a Castelldefels
• Nou taller gratuït per entendre i reduir la factura del nou 

rebut elèctric
• Castelldefels crea la Unitat pel Dret a l’Habitatge Digne per 

cercar solucions i evitar desnonaments
• Últims dies per sol·licitar l’ajut per a l’adequació de 

l’habitatge

Programes  
de captació 
d’habitatges 

Per tal d’impulsar i 
afavorir la captació 
d’habitatges, l’Ajun-
tament de Castellde-
fels s’ha adherit al 
programa Reallot-
gem, impulsat per 
l’Agència d’Habitatge 
de Catalunya i també 
ha signat un conveni 
amb la Fundació Hà-
bitat3. Mitjançant 
aquests programes 
es capten habitatges 
de propietaris parti-
culars i es destinen a 
la ciutadania amb di-
ficultats d’accés a 
l’habitatge o en risc 
d’exclusió residen-
cial. En aquests ca-
sos, és l’Administra-
ció qui assumeix a 
càrrec seu la renda 
de lloguer davant del 
propietari. I en 
aquells habitatges 
que és necessari, 
també es porten a 
terme les obres 
d’adequació, abans 
de l’inici del contrac-
te de lloguer. 
A més d’aquests ser-
veis, a l’OLH es trami-
ten les cèdules d’ha-
bitabilitat de segona 
ocupació. 

Taula Local  
de l’Habitatge 
Aquest novembre 
s’ha celebrat una 
nova reunió de la 
Taula Local de l’Habi-
tatge de Castellde-
fels. Hi són tots els 
sectors implicats: 
sindicats de llogate-
res, PAH, agents im-
mobiliaris, adminis-
tradors de finques i 
serveis municipals. 
La Taula analitza una 
situació que és can-
viant i vetlla pel dret 
a un habitatge digne.

En portada elcastell.org6 En portada El Castell7

A principis de 2022 començarà la construcció de 72 habitatges 
que es destinaran a lloguer assequible al carrer Pietat

Més recursos municipals per 
garantir el dret a l’habitatge

En el camí de progressar en 
el compromís d’una ciutat 
per a viure i conviure, 
l’Ajuntament continua tre-
ballant en accions i serveis 
que garanteixin el dret a 
l’habitatge dels veïns  
i veïnes de Castelldefels

L’objectiu és dotar Castelldefels de 72 
habitatges protegits en règim de lloguer  
de protecció oficial al barri de Can Vinader

Cap a la construcció d’habitatges 
de lloguer assequible al c. Pietat

Una de les accions que ha em-
près l’Ajuntament amb la finali-
tat de consolidar el parc d’ha-
bitatge social al municipi i con-
tinuar amb les polítiques d’ac-
cés a l’habitatge, és la signatu-
ra del conveni per a la promo-
ció del carrer Pietat, al barri de 
Can Vinader, a prop del Castell. 
El conveni estableix la cessió 
de terrenys entre l’Ajuntament 
de Castelldefels i l’Institut Me-
tropolità de Promoció de Sòl i 
gestió patrimonial (IMPSOL), 
entitat pública empresarial que 
depèn de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB). Té com a 
finalitat promoure i construir 
habitatges protegits a la  

Des de l’any 2007, l’Oficina Local d’Ha-
bitatge (OLH), gestionada per l’empre-
sa municipal Serveis Ambientals de 
Castelldefels (SAC), ofereix assessora-
ment legal i tècnic i gestió d’ajuts eco-
nòmics en matèria d’habitatge a tots 
els ciutadans i ciutadanes del municipi. 
   Amb l’objectiu d’oferir més serveis 
vinculats a l’habitatge, s’han ampliat les 
instal·lacions d’atenció al públic de 
l’Oficina Local d’Habitatge, situada al 
passatge Caramelles, 2. A la seu am-
pliada, des del 16 de novembre la ciuta-
dania del municipi s’hi pot informar so-
bre els serveis i prestacions que es de-
tallen en aquesta pàgina.

parcel·la situada al carrer Pie-
tat, 9-11. Les obres es preveu 
que comencin a principis de 
l’any vinent, amb l’objectiu de 
construir setanta-dos habitat-
ges protegits en règim de llo-
guer de protecció oficial, en 
una finca coneguda com a H1. 
Aquesta promoció d’habitatge 
es destinarà a lloguer accessi-
ble i està dirigida als col·lectius 
que tenen més dificultats per 
accedir a l’habitatge, com és el 
cas de la gent jove, per a qui 
emancipar-se presenta obs-
tacles, però també a altres 
col·lectius vulnerables.  
Per poder accedir al concurs 
d’assignació d’habitatges cal-
drà estar registrat prèviament 
al Registre de Sol·licitants 
d’HPO. L’obertura de la recep-
ció de sol·licituds, s’informarà 
per aquest mateix canal.

VIDEONOTÍCIA: 
CESSIÓ DE  
TERRENYS: 
castelldefelsTV.org

+INFO: 
elcastell.org

OFICINA LOCAL 
D’HABITATGE: 

Passatge de les  
Caramelles, 2 
Tel. 93 664 69 90 
Tel. Subvenció 
a la rehabilitació 
602 247 464 

Horari: 
Matins:  
de dilluns a divendres,  
de 9:30 a 13:30 h 
Tardes:  
els dimarts i els  
dijous, de 16 a 18 h

E-MAIL:

AJUTS AL LLOGUER: 
bustia@ 
olhcastelldefels.com 

REHABILITACIÓ: 
bustiarehabilitzacio@ 
olhcastelldefels.com 

SERVEI D’EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA: 
eficienciaenergetica@ 
olhcastelldefels.com 

ALTRES TRÀMITS  
I CONSULTES: 
olh@olhcastelldefels.com

PROPERA  
PROMOCIÓ:  
CASTELLDEFELS-H1 
C. PIETAT
amb.cat

ORIOL PAGÈS AMB

Servei  
d’Eficiència 
Energètica 

Amb l’objectiu  
d’informar i assesso-
rar sobre el servei 
energètic a la llar,  
l’Oficina Local d’Ha-
bitatge ofereix des 
de 2017 el servei de 
assessories energèti-
ques. Aquest servei 
inclou l’orientació i el 
suport a l’hora de fer 
gestions com ara 
canvis de tarifa; així 
mateix, proporciona  
informació bàsica 
per a millorar els hà-
bits de consum i  
reduir la despesa 
energètica a la llar. 
Amb especial aten-
ció a les llars vulnera-
bles derivades pel 
serveis socials muni-
cipals, es porten a 
terme auditories pre-
sencials als domici-
lis, gestió del bo 
social, plans de pa-
gament i mediacions 
directes amb les 
companyies submi-
nistradores per evitar 
talls de subministra-
ment.

Serveis municipals 
d’assessorament i 
atenció en matèria 
d’habitatge

Servei de 
prevenció 
i atenció a 
desnona-
ments 

Des de fa uns mesos, 
l’Ajuntament de Cas-
telldefels ofereix el 
servei de mediació i 
acompanyament en 
aquelles situacions 
en què hi hagi un risc 
de pèrdua de l’habi-
tatge, fonamental-
ment quan la propie-
tat sigui d’un gran te-
nidor. L’objectiu és 
donar suport a les 
persones que es tro-
bin fent front a un 
desnonament. Se’ls 
ofereix orientació ju-
rídica i també suport 
social. D’altra banda, 
també s’ofereix as-
sessorament jurídic 
en matèria d’habi- 
tatge per orientar els 
usuaris i usuàries pel 
que fa a aquelles 
qüestions relaciona-
des amb els contrac-
tes de lloguer.

Ajuts per a la  
rehabilitació  
i el pagament 
del lloguer 
Des de l’Àrea d’habi-
tatge es gestionen 
ajuts per al paga-
ment del lloguer de 
l’habitatge habitual. 
En funció dels ingres-
sos familiars, de l’im-
port de la renda de 
lloguer i dels requi-
sits de cada convo-
catòria, es poden ob-
tenir ajuts de fins a 
240 € mensuals. Tam-
bé es gestionen ajuts 
per a rehabilitació 
d’habitatges i edifi-
cis: instal·lació d’as-
censors, aïllament 
tèrmic, adaptació de 
mobilitat reduïda...

L’alcaldessa de Castelldefels, Maria Miranda, i el regidor 
d’Habitatge, Jordi Vendrell, en el decurs de l’acte de 
signatura de la cessió, per part de l’Ajuntament, de la 
parcel·la situada al carrer Pietat, 9-11, per a la 
construcció d’habitatges de lloguer social.  
A la dreta, recreació digital dels futurs immobles

Ajuts al pagament del lloguer 2020

103 
expedients 

191.738, 44

Persones més 
grans de 65 anys

Subvencions 
habitabilitat i de 
conservació 
d’edificis 
plurifamiliars

Ajuts a la  
rehabilitació 
d’edificis 
2020

Persones menors  
de 65 anys d’edat

Resta d’ajuts

€ € €

325 
expedients 

711.150, 05

72 
expedients 

191.986, 80

Mediació  
per al lloguer 
social 
Un altre servei que té 
per objectiu facilitar 
el lloguer digne és la 
xarxa de mediació 
per al lloguer social, 
en què es capten ha-
bitatges privats nous 
o de segona mà, que 
estan buits i es posen 
en lloguer mitjançant 
la gestió de la borsa a 
un preu inferior al de 
mercat. L’OLH, sense 
cap cost ni despesa, 
posa en contacte 
propietaris i llogaters, 
fa les visites a l’habi-
tatge, elabora el con-
tracte de lloguer i en 
fa seguiment durant 
tota la seva vigència.

Eficiència 
energètica

310 
any 2020 

377 
any 2021

Assessories 
realitzades

73 
expedients 
favorables  

448.000
€
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Recursos 
humans
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Recursos Humans

Serveis transversals

Serveis operatiusDes de l’àrea de Recursos Humans promovem una política 
de personal equitativa i transparent, fomentem a tot l’equip 
els valors de compromís, responsabilitat i vocació de servei 
públic a Castelldefels.

Com empresa municipal de Castelldefels vetllem perquè tota 
la plantilla treballi amb professionalitat, qualitat i eficàcia en 
cada una de les àrees, neteja viària i recollida de residus, apar-
caments i habitatge.
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ANÀLISI PLANTILLA A DATA 31 DE DESEMBRE DEL 2021SAC Sexe

2021
Total empleats 

(a fi de mes)
Homes Dones

gener 132 99 33

febrer 142 109 33

març 150 116 34

abril 165 118 47

maig 171 122 49

juny 193 139 54

juliol 199 144 55

agost 197 142 55

setembre 190 138 52

octubre 165 123 42

novembre 166 122 44

desembre 163 119 44

La mitjana de número de treballadors/es l’any 2021 ha estat 
de: 170 treballadors/es.

Entre l’inici de l’any (132 treballadors/es) i a la fi del mateix 
(163 treballadors/es) es produeix un increment del personal 
temporal en 11 persones, mentre que el nombre de contrac-
tes indefinits es redueix, passant de 102 a 99, tot havent-se 
incorporat 3 noves contractacions indefinides que provenen 
de la taxa de reposició de l’any 2020, però s’han produït 
3 baixes per jubilació, 1 per excedència voluntària i 2 per 
incapacitat permanent).
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Tipus de contractació

Sobre el total de 163 persones actives a 31 de desembre 
2021, el 61% dels contractes són de caràcter indefinit, enfront 
d’un 39% de contractació temporal, més de la tercera part 
de la plantilla. Respecte al 2020 el percentatge de contractes 
temporals a augmentat en detriment del percentatge d’inde-
finits (67% indefinits, i 33% temporals).

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

1. Personal vinculat a encomanes (moto-caca, whatsapp, 
brigada...) 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’interi-
nitat amb reserva del lloc de treball.
 — Els contracte de relleu van associats a una jubilació par-
cial pel que són 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.
 — Són 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 vinculada 
només a les eventualitats pròpies del servei (com substitu-
ció de vacances del personal de neteja, reforç per a la reco-
llida de fulles...) ens trobem que en aquest cas la temporalitat 
baixa al 22 % sobre la totalitat de la plantilla.

Comparativament amb l’any 2020, el nombre de treballadors 
temporals a fi d’any s’ha vist incrementat un 33%, degut bàsi-
cament a l’increment de contractes d’interinitat (molts d’ells 
derivats de les baixes per covid de la 6a onada del mes de 
novembre i desembre). En aquest sentit, en desembre del 
2020 només hi havia 8 persones amb contracte d’interinitat, 
envers les 25 a finals del 2021.
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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 80% de tots els contractes temporals (un 12% menys 
que l’any 2020, que suposava un 92% sobre el total). Això es 
degut a un increment de la temporalitat en l’àrea d’habitatge 
i aparcaments. 

Aquesta dada varia substancialment durant els mesos de 
juny 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 2021 amb una plantilla de 199 treballadors/es), on 
quasi el % de contractes temporals versus contractes indefi-
nits és del 50%. Respecte a l’any 2020 el nombre màxim de 
treballadors es produeix en el mes de juliol (amb 199 enfront 
dels 193 del 2020). També comparativament amb l’any ante-
rior, durant el 2021 només els mesos de gener i febrer la 
plantilla ha sigut inferior a 150 treballadors, mentre que en el 
2020 es va superar en 7 mesos la xifra de 150 treballadors. 

A l’estiu l’àrea de neteja incrementa en un 54% el nombre 
de temporals (a excepció dels contractes d’interinitat) res-
pecte al mes de desembre i l’àrea d’aparcaments passa e 
tenir 7 treballadors eventuals a tenir 21 (incloent contractes 
d’interinitat).
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Gènere

El 80% de la plantilla són homes, és a dir més de tres quartes 
parts del total dels treballadors/es, un 3% per sobre del 2020.

Ara bé, si fem una 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 aparca-
ments i/o de serveis transversals, mentre que els homes ocu-
pen aquells llocs de treball que el sector ha vingut establint 
com a més masculinitzats (conductors, peons escombraires, 
mecànics...).

Edat 

L’edat mitjana de l’empresa és de 48,9 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 par-
lem d’uns professionals que aporten maduresa personal i 
professional al seu lloc de treball, però com a desavantatge 
ens comencem a trobar major limitació física en realitzar cer-
tes tasques productives, incrementant el número de baixes 
mèdiques per IT o AT.

Respecte al 2020 s’ha passat d’una mitja d’edat del 48,5 
al 48,9.

A SAC trobem representades 3 de les 4 generacions d’edat, 
sent la generació X la que aglutina al 56% de la totalitat de la 
plantilla. Respecte a l’any anterior, la generació baby boomer 
ha crescut un 5%, i la generació Y ha disminuït un 1%. 

Edat Generació % Home 
(s/total)

%  
Home

% Dona 
(s/total)

%  
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 20 12% 7 4% 27 17%

De 40 a 55 anys (1965 a 1980) Generació X 70 43% 22 13% 92 56%

Majors 55 anys (1946 a 1964) Baby boomers 29 18% 15 9% 44 27%

31/12/2021 EDAT ANTIGUITAT mitjana

Departament
Majors 

60
Mitjana 

edat
Sobre ctes. 
indefinits

Sobre total 
plantilla

Neteja 12 48,9 13,1 8

Habitatge 2 50,4 14,6 9

Aparcaments 0 49,1 12,1 7,4

Adció – Finances 0 52,6 16,6 16,6

RRHH – Prl 0 46,7 15,3 15,3

Jurídic/Comunic. 0 33,3 3,8 2,4

Direcció 0 48,1 8,6 8,6

Total 14 48,9 12,9 8,2
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Antiguitat

Si agafem com a referència la totalitat de la plantilla, l’anti-
guitat mitjana és de 8,2 anys, on trobem que més del 50% 
(el 53% sobre el total) fa menys de 5 anys a l’empresa, això 
és degut al fet 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 12’9 anys d’anti-
guitat. Parlem d’una plantilla molt estable amb una rotació 
quasi inexistent.

Fent la mateixa 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 dia 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, 
les campanyes realitzades el problema el trobem en una 
participació pràcticament nul·la en les convocatòries per a 
peons de neteja.
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Categoria Professional

Si classifiquem els nostres treballadors/es en 3 grups:

• Mà d’obra directa (MOD) – personal operatiu de carrer 
(peons, xofers, agents controladors...) Els podem assimilar 
als grups de cotització 10, 9 i 8.

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

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

El 70% dels contractes són de categories de MOD: peó (35%), 
xofer (27%), i agent controlador (7%), mentre que la resta 
de categories oscil·la al voltant del 2% (encarregats) i 13% 
(administratius). 

Quant al dimensionament de la plantilla per segons les àrees 
o departaments de treball, s’identifica una necessitat de refor-
çar el departament de RRHH, i per això s’inicia un procés de 
selecció de cara a cobrir la vacant en el 2022.

Tal com es preveia, s’ha creat una nova divisió dins de l’àrea 
d’habitatge destinada a gestionar els possibles expedients 
de desnonaments, conformada per una tècnica jurídica i una 
auxiliar administrativa. Aquesta nova divisió necessitarà 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 2021 s’han produït un total de 
111 noves contractacions (altes) i 85 sortides (baixes) ja sigui 
per fi de contracte, jubilació, baixa voluntària, excedència o 
baixa per incapacitat permanent.

La mitjana de plantilla mensual acostuma a tenir una certa 
temporalitat, per la qual cosa en els mesos d’estiu puja el % 
de contractació 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 fina-
litza l’any per sobre de com es va iniciar. A diferència de l’any 
passat aquest mes de desembre 2021 s’ha vist incrementat 
amb un total de 13 persones més per sobre de l’any anterior. 

 
Això respon a la 6a onada del Covid, on enguany s’ha vist 
directament afectada la plantilla, necessitant incorporar a 
més personal amb contractes d’interinitat. 

CONTRACTACIONS

El nombre de contractacions indefinides segueixen escru-
polosament la taxa de reposició, que en el nostre cas està 
autoritzada al 100%. Concretament s’han incorporat 1 con-
ductor de 1ª i un conductor de 2ª, mitjançant una convoca-
tòria pública.

Per donar acompliment a la llei de transparència, es pot 
consultar en el nostre portal la relació de tots els contractes 
eventuals signats durant l’any 2021, 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/
relacio-de-contractes-temporals-i-d-interinatge

 
SORTIDES

El motiu principal de baixa dins de l’empresa és el fi de con-
tracte (88%). La resta de baixes són per jubilació (6%) i per 
baixa voluntària i/o excedència (el 6%). 

Les baixes voluntàries i/o excedències es concentren altre 
cop en l’àrea d’aparcaments (pràcticament la totalitat 
d’agents controladors suborgats de Valoriza es troben en 
situació d’excedència). La resta de BV produïdes en aparca-
ments es deuen principalment a que els treballadors han 
trobat una altra oferta de major continuïtat en el temps. 
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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 2021 s’ha efectuat un increment 
del 0,9% total sobre el salari brut del 2020.

Donant acompliment a la llei de transparència, es pot con-
sultar en el nostre portal la relació retribucions per l’any 
2021, identificant per a cada departament i lloc de treball 
els conceptes salarials fixos i conceptes salarials variables en 
funció a la persona i al lloc.

https://www.seu-e.cat/ca/web/sac/govern-obert-i-transparen-
cia/informacio-institucional-i-organitzativa/empleats-publics/
retribucions-indemnitzacions-i-dietes-dels-empleats-publics

Després de realitzat una anàlisi exhaustiva es constata que 
a SAC no existeix discriminació salarial per raó de sexe. No 
obstant, i a requeriment de la Llei d’Igualtat, s’està en procés 
de fer una auditoria retributiva per raó de sexe, amb l’obliga-
ció de registrar informe de conclusions al Ministeri de Treball 
abans del 1er trimestre del 2022.

Relacions Laborals 

Tot i existir 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 aquella data. 

ÀREA DE NETEJA

a. Conveni de referència – Conveni Propi   
Conveni col·lectiu de treball de l ’empresa Serveis 
Ambientals 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 tècnics), 
amb representació de 7 d’UGT i 2 de Sindi.cat. Vigència del 
mandat: abril 2023

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

c. Conveni de referència   
Convenio colectivo de aparcamientos, estacionamien-
tos regulados de superficie, garajes, servicio de lavado y 
engrase de vehículos de Cataluña 2017 – 2022 (codi de 
conveni núm. 79001575011999)

d. Comitè Empresa  
Pel tamany de la plantilla disposen de 3 delegades de per-
sonal, totes 3 d’UGT. Vigència del mandat: desembre 2023
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Absentisme laboral (baixes per IT i AT) 

Nº persones

Número de persones que durant aquest 2021 han comuni-
cat a l’empresa una malaltia comuna, accident de treball o 
permís de maternitat/paternitat, amb o sense baixa mèdica 
associada”.

Reflecteix el total de baixes tramitades (ja sigui baixa inicial 
com recaiguda) i no tant les persones físiques que han cau-
sat baixa. Només a títol informatiu i vist sota el prisma de 
treballador/a direm que:

• Baixes per IT: Les 79 baixes mèdiques per IT comptabilit-
zades corresponen a un total de 58 persones diferents, de 
les quals 13 d’elles han presentat més d’una baixa mèdica 
a l’any. També destacar que d’aquest 2919 dies totals, 320 
corresponen a baixes paternals/maternals. Respecte a les 
dades 2020 representa un increment del 10% sobre el 
nombre de baixes, mentre que sobre el dia de baixes s’ha 
reduït en un 45%.

 
 
 

• Nº de AT: Els 38 accidents de treball comptabilitzats (5 més 
que l’any passat) corresponen a un total de 37 persones 
diferents, de les quals 1 d’elles han sofert més d’un AT a 
l’any. Del total de AT ocorreguts en el 2021, 25 persones 
han estat de baixa mèdica, la resta només han sigut ate-
sos per la Mútua d’accidents sense que fos necessària la 
seva baixa.

• 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 afecta-
des per la malaltia. Aquesta xifra inclou aquells treballadors/
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 2.919 dies de baixa IT+ maternitat per 365 dies 
ens dona com a resultat que tenim a un total de 8 persones 
de baixa durant tot l’any (unes 4 persones menys que al 2020).

Si repetim la mateixa operació respecte als dies de baixa per 
AT + malalties professionals, ens dóna que tenim un total de 
4,3 persones de baixa durant tot l’any.

I per últim, els 525 de baixa per COVID-19 representen unes 
1,4 persones de baixa durant tot l’any.

Llavors, de forma permanent hem tingut 13,8 persones de 
baixa els 365 dies, el que representa un 8% sobre la plantilla 
mitjana (169,5), i suposa una reducció del 2% sobre l’any 2020. 

2021 IT + pat/mater. AT + malalt. Prof. COVID-19

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

Neteja 50 2146 17 742 39 467

Aparcaments 17 549 4 782 5 46

Habitatge 11 285 1 8 1 12

Serveis Transversals 0 0 0 0 0 0

Total 78 2.980 22 1.532 45 525
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Anàlisi Contingències Comunes (IT) + 
Permisos maternitat/paternitat

El 67% de les baixes mèdiques per IT i maternitat/paternitat 
es concentra en l’àrea de neteja, el 16% en aparcaments i el 
16% habitatge. Aquest any s’ha vist incrementat el nombre 
de baixes mèdiques dins de l‘àrea d’habitatge (amb dos bai-
xes maternals i la resta malalties comunes reiterades en el 
mateixes persones).

Si al igual que en els accidents, fem una anàlisi amb més pro-
funditat de l’àrea d’aparcaments, i agafem com a referència 
una mitja de 30 treballadors/es en temporada alta, les 13 bai-
xes per IT representen un 41% de la plantilla.

El departament que concentra major incidència en baixes 
per IT és neteja i com ja acabem de comentar el departa-
ment d’habitatge enguany ha presentat un notable incre-
ment de baixes, equiparant-se al departament d’aparcaments

Percentualment és el departament d’habitatge qui 
enguany mostra major baixes comparativament amb la 
seva plantilla mitja (el 12%) mentre que tant per neteja com 
Aparcaments representa el 8% de les seves plantilles mitges 
respectivament.

Anàlisi sinistralitat (Accidents de 
Treball i malalties professionals)

Del total d’accidents de treball ocorreguts en el 2021, el 82% 
es produeixen en la divisió de neteja (concretament en les 
tasques operatives de carrer), l’11% en el departament d’apar-
caments (també concretament en la figura d’agents con-
troladors), i la resta més residual entre serveis transversals 
i habitatge.

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 són les oficines.

Del total de 36 accidents de treball que han tingut lloc durant 
l’any, el 61% ha comportat una baixa mèdica (un 6% més que 
l’any anterior)

D’aquestes 22 baixes per AT, el 68% son produïdes per sobre-
esforços o postures incorrectes i/o caigudes (ensopegades) 
en l’execució de les feines, sent les caigudes al mateix o dife-
rent nivell les que acumulen més dies de baixa (quasi el 79%).
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Selecció de personal

Seguiment processos de selecció 2021

Durant aquest any 2021 s’han realitzat un total de 8 proces-
sos de selecció i 5 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 
segueixen els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capaci-
tació, 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 
el 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 mitjans 
com premsa i/o pàgines web de consultores especialitzades 
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 directament 
la Guaita, qui presenta un nombre determinat de candidatu-
res ja filtrades perquè SAC faci les entrevistes finals.

  
A excepció de les posicions de Direcció, tots els 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 257 candidatures entre les 8 con-
vocatòries oficialment publicades per SAC, on les posicions 
més demandades han sigut la vacant d’una plaça indefinida 
de conductor/a of.2ª de neteja i la borsa de treball temporal 
d’agents controladors, mentre que les posicions de coordina-
dor/a del parc de maquinària i la de mecànic, van tenir molt 
poc poder de convocatòria tot i sent també places indefini-
des (un total de 6 i 3 cv). 

Processos Selecció 2021

Estat Vacants Nom vacant Departament Motiu Tipus Cte.

Tancat Encarregat/da Neteja Borsa Interna Indefinit

Tancat 1 Mecànic/a taller + Borsa Taller Taxa reposició Indefinit

Tancat 1 Mecànic/a taller Taller Promoció Interna Indefinit

Tancat 11 Conductor 2ª Neteja Promoció Interna Indefinit

Tancat 1 Responsable torn de taller Taller Promoció Interna Indefinit

Tancat 1 Conductor 1ª + Borsa Neteja Taxa reposició Indefinit

Tancat 1 Conductor 2ª + Borsa Neteja Taxa reposició Indefinit

Tancat Agent controlador Aparcaments Borsa Treball Eventual

Tancat 1 Encarregat/da Aparcaments Promoció Interna Indefinit

Tancat 1 Tècnic Jurídic + Borsa Habitatge Nova vacant Eventual

Tancat 1 Coordinador/a Parc Maquinària Taller Nova vacant Eventual

En curs 1 Cap Manteniment i logística Manteniment Nova vacant Indefinit

En curs Borsa peons neteja Neteja Borsa Treball Eventual

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

Neteja Peó/nes de neteja 18/05/2017 2+1 18/05/2021 130

Neteja Conductors/es 1ª 01/07/2021 2+2 01/07/2025 12

Neteja Conductors/es 2ª 04/12/2021 2+2 31/12/2025 1

Neteja Mecànic 01/12/2021 2+2 02/12/2022 2

Taller Coordinador/a 23/06/2021 2+2 30/06/2025 1

Aparcaments Agent controlador 29/04/2021 2+anuals 29/04/2023 43

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

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

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

Habitatge Tècnic/a Jurídic 15/06/2021 2+2 15/06/2025 5

Comunicació Tècnic 01/12/2020 2+1 01/12/2023 4

Quant a promocions internes, enguany s’han fet 4 convoca-
tòries: 1 responsable torn de taller, 1 mecànic vehicles (en totes 
dues posicions només es va presentar un candidat per con-
vocatòria), 1 borsa interna d’encarregat de neteja (dos candi-
dats homes) i 11 places de conductor de 2ª, de les quals van 
quedar sense cobrir 5 places per manca de candidatures. 

Si revisem les dades de selecció des de la perspectiva de 
gènere, veiem que el 30% de totes les candidatures rebudes 
pertanyen al sexe femení, però cal destacar que el 82% de 
les dones s’han presentat a les ofertes d’agent controlador/a 
i a la de tècnic/a jurídic. Tornem a veure que les dones no 
es presenten a vacants més masculinitzades com peó de 
neteja, conductor…

Per compensar aquesta diferència s’ha promogut en el mes 
de desembre una campanya de comunicació per atraure a 
la dona en el sector de la neteja viària. 

Borses de Treball

Són una font d’ús recurrent per a les posicions de peó de 
neteja i agent controlador. 

En aquest 2021 s’han creat de noves com: Conductor Of.1ª, 
Conductor Of.2ª, i s’han obert de nou la d’Agent controlador.

També caldrà obrir de nou la borsa de peons de neteja (pre-
vista pel primer trimestre del 2022) i d’auxiliar administratiu 
(aquesta darrera per manca de personal disponible).

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 2021 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 1081 hores de formació 
i 420 persones formades.

Si agafem com a referència la mitja de 169,5 treballadors/es, 
ens indica que cada treballador/a en actiu ha rebut una mitja 
de dues accions formatives a l’any, i conseqüentment una 
mitja de 6 hores anuals de formació.

 
 
Respecte a l’any anterior es manté el nombre d’accions for-
matives, per sota de les desitjades i també a conseqüència 
de la pandèmia del COVID-19. 

Per assegurar al màxim el protocol de seguretat, la logís-
tica d’aquesta formació ha requerit convocar als treballa-
dors/es en grups reduïts i en espais a l’aire lliure dins de les 
possibilitats.

Pla d’Igualtat

El mes de maig del 2019 es constitueix la comissió d’Igualtat, 
que vetlla per elaborar un pla adequat i adaptat a la realitat 
social i de la nostra empresa. Ja hem superat la 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 el primer trimestre 2022.

Com a breu resum, podem avançar que certament hi ha 
poca representació femenina en aquells llocs de treball més 
productius (operaris/es de neteja, jardiners/es, conductors/
es...) mentre que efectivament la dona ocupa la majoria de 
tasques tècniques, administratives i agents controladors/es 
de zona d’estacionament. Tot 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 
mesures que puguin ajudar a reduir aquesta diferència. 
Concretament, durant el mes de desembre s’ha fet una 
campanya de comunicació enfocada a promoure la incor-
poració de la dona com a peones de neteja.
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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.

Són vàries les eines en les quals estem treballant per donar 
aquest valor addicional al nostre departament:

Valoració de Llocs de Treball

A partir de la descripció de llocs de treball, es fa un estudi dels 
factors transversals que donen valor a cada lloc de treball, i 
que ha de permetre a analitzar l’adequació salarial a les fun-
cions i valors aportats per cada lloc/posició. 

Actualment, estem en fase d’estudi i desenvolupament 
d’aquest factor, preveient disposar d’una eina adequada 
al 2022.

Avaluació d’acompliment

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

El que pretenem amb aquesta eina és poder fer una correcta 
valoració tan objectiva com sigui 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 qua-
litat de la feina realitzada.

Aquesta valoració permet després poder reordenar les per-
sones que conformen la borsa de treball, i per això 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 dia d’avui només s’aplica al personal temporal 
de peons de neteja i agents controladors/es d’aparcaments, 
però és intenció de l’empresa poder fer-ho extensiu a la tota-
litat de la plantilla, amb independència del departament 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 durant el darrer any vàrem 
treballar en el desenvolupament del programa, amb reuni-
ons de totes les persones i àrees implicades per tal de donar 
resposta a les nostres necessitats.

El Portal del Treballador/a pretén establir una via de comu-
nicació més efectiva i proactiva entre els treballadors/es i el 
dept. de RRHH i altres departaments. Són vàries els avan-
tatges com: automatització de processos de rrhh (petició/ 
autorització de vacances, accés a nòmines...), accés remot, 
major autonomia, major informació... i conseqüentment 
major motivació i eficàcia i productivitat.

El treballador pot consultar la seva nòmina, certificat d’em-
presa, demanar vacances i altres permisos. Tot i això, cal 
explotar aquesta eina com a mitjà de comunicació, on s’ani-
ran publicant continguts d’interès general (calendari laboral, 
protocols…). 
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Econòmic – 
financer
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Serveis Ambientals de 
Castelldefels Consolidat

Marge Econòmic (525 euros)
Respecte 2020 (-133 mil euros)

Nota: el Marge de 2020 es va veure distorsionat per tota una 
sèrie d’ajustos comptables efectuats per l’auditoria de Faura-
Casas. Caldria comparar el Marge de 2021 amb el Marge de 2019 
(17m euros) per a una millor comprensió de l’evolutiu del Marge.

Ingressos vs. 2020 (+346 mil euros)

• Increments (438m): increment de l’encàrrec de la recollida 
Porta a Porta Comercial (tercera fase) (+112m) i increment 
addicional per al darrer quadrimestre (+102m); nou encàr-
rec per a la gestió de l’Oficina de Desnonaments (+85m); 
increment per a l’encàrrec de gestió de la zona regulada 
relacionat amb els serveis SPRO de vigilància de zones de 
càrrega i descàrrega (+35m); increment de tots els encàr-
recs en base a l’increment del cost de personal en un 0.9% 
en base a la Llei de Pressupostos (+54m); increment de la 
facturació de la Deixalleria (+20m); facturació a Jarfels SA 
dels serveis de direcció (+30m).

• Decrements (-115m): no hi hagut ingrés extraordinari rela-
cionat amb cap temporal, a diferència de l’any anterior amb 
el temporal Glòria (-46m); la subvenció de la Generalitat 
relacionada amb la gestió que realitza l’OLH amb la xarxa 
d’habitatges ha passat directament a l’Ajuntament (-69m).

Despeses vs. 2020 (+480m euros)

• Personal (+326m): per l’adequació dels recursos als incre-
ments en les dotacions dels encàrrecs ha suposat un 
increment del personal directe de +251m euros. El personal 
d’estructura s’ha incrementat en +66m euros per la incorpo-
ració de la tècnica de comunicació i el Coordinador de Taller. 
La Formació del personal ha incrementat en +8 mil euros.

• Aprovisionaments (+18m): per l’increment en el cost de 
gas vehicular (+29m), tot i que, gràcies a que disposem de 
gasinera pròpia, la despesa ha estat inferior a la que hauria 
estat en el mercat.

• Serveis Subcontractats (-29m): per menys despesa 
requerida en el manteniment dels parquímetres, ja que l’any 
anterior es va realitzar aquesta tasca de manera intensiva.

Econòmic – financer
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• Altres Despeses d’Explotació (+72m): 
increment de la despesa en manteniment 
extern del parc de vehicles (+110m); incre-
ment de la tributació per IVA (+17m); frau 
bancari sofert en el pagament de dues 
factures de combustible (+22m); increment 
de les comissions bancàries per l’augment 
de la facturació de la zona regulada (+14m); 
disminució en la despesa de manteniment 
d’edificis i instal·lacions (-46m); disminució 
en la despesa en serveis exteriors (-72m).

• Amortitzacions (+79m): per l’activació de 
la compra de dos camions per al servei de 
Porta a Porta (+50m) i les reformes efectu-
ades per a l’acondicionament de l’oficina de 
l’Àrea d’Aparcaments (+36m).

• Financers (+13m): per la devolució dels 
interessos del préstec signat amb Jarfels SA 
a l’octubre de 2020 i activat a Gener de 
2021.
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Àrea de neteja 
(Neteja Viària, Recollida de 
Residus i Deixalleria)

Marge Econòmic (-4.5 mil euros) 
Respecte 2020 (-60m euros)

Ingressos vs. 2020 (+275m euros)

Increment de l’encàrrec de la recollida Porta a Porta comer-
cial (tercera fase) (+112m) i increment addicional per al dar-
rer quadrimestre (+102m); increment de la facturació de la 
Deixalleria (+20m); facturació a Jarfels SA dels serveis de 
direcció (+30m).

Despeses vs. 2020 (+335m euros)

• Personal (+174m): per l’ adequació dels recursos per 
fer front a les citades dotacions dels encàrrecs (+128m); 
el personal d’estructura que suporta l’àrea s’ha incremen-
tat per la incorporació de la tècnica de comunicació i el 
Coordinador de Taller (+46m).

• Aprovisionaments (-16m): increment en el cost del gas 
vehicular (+29m) compensat amb la menor despesa en 
altres aprovisionaments (-15m) i uniformitat i EPIS (-23m) 
degut a que l’efecte COVID19 a 2020 va fer augmentar 
enormement l’estoc de mascaretes, gels hidroalcohò-
lics i equips de protecció relacionats amb la pandèmia 
(panells separadors de metacrilat i purificadors d’ozó) a 
l’any anterior.

• Serveis subcontractats (+41m): per l’increment del servei 
de recollida dels contenidors de vidre i fibrociment que 
han obligat a la seva licitació, degut a que el pes màxim 
autoritzat de la nostra flota de camions no permet fer el 
servei amb mitjans propis i perque és menys costós per 
a l’empresa licitar el servei que adquirir camió addicional 
per a la flota.

• Altres despeses d’explotació (+80m): increment de 
la despesa en manteniment extern del parc de vehicles 
(+110m); frau bancari en el pagament de dues factures de 
combustible (+22m); disminució en la despesa de mante-
niment d’edificis i instal·lacions (-16m); disminució en la des-
pesa en serveis exteriors (-70m).

• Amortitzacions (+49m): per l’activació de la compra de 
dos camions per al servei de Porta a Porta.

• Financers (+13m): per la devolució dels interessos del 
préstec signats amb Jarfels SA.
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EVOLUTIU DESPESA MUNICIPAL (NETEJA VIÀRIA I RECOLLIDA DE RESIDUS)
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Increment de serveis de NV 
+ RSU des de 2018 
(respecte 2013)

•  Servei d’Atenció d’Incidències (Whatsapp)
• Cobertura Actes Públics
•  Increment de rutes d’escombradores (+35%)
•  Nou servei de fregat de paviments
•  Increment de neteja amb aigua a pressió
•  Increment de la freqüència de buidat de papereres (+60%)
•  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-

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

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

pliquen els recursos)
•  Increment del servei Porta a Porta Cartró (es tripliquen les 

hores del servei)

 
 
 
 

• Increment dels punts i les freqüències de recollida selectiva
•  Incorporació de la recollida de fracció vidre amb increment 

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

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

(fibrociment)
•  Increment del servei del taller amb 3 mecànics més i 

un Coordinador
•  Fase III Porta a Porta (Grans Generadors)
•  Reforç de la neteja sota contenidors
•  Increment de la plantilla promig de 79 a 118 persones 
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Àrea d’Aparcaments 
(Zona Regulada i Brigada)

Marge Econòmic (42 mil euros) 
Respecte 2020 (-10m euros)

Ingressos vs. 2020 (+58m euros)

Increment de l’encàrrec per a fer front al servei SPRO de vigi-
lància de les zones de càrrega i descàrrega (+35m); increment 
del 0.9% per fer front a la Llei de Pressupostos (+23m).

Despeses vs. 2020 (+68m euros)

• Personal (+33m): per l’ adequació dels recursos per fer 
front a les citades dotacions dels encàrrecs (+37m); per 
l’augment del període baixa promig de les IT, que ha reduït 
la despesa en Seguretat Social (-18m) per bonificacions; 
i perquè el personal d’estructura s’ha incrementat per la 
incorporació de la tècnica de comunicació (+14m).

• Aprovisionaments (+31m): adquisició de material per als 
controladors; reposició uniformitat; i renovació de les estan-
teries del magatzem de materials i recanvis.

• Serveis subcontractats (-73m) per reclassificació de les 
despeses de manteniment del parc de parquímetres del 
grup 607 al grup 623 (serveis exteriors) (veure “Altres des-
peses d’explotació”).

• Altres despeses d’explotació (+40m): per actualitzaci-
ons del software del parc de parquímetres i de les apli-
cacions relacionades amb Apparquem i AMB (+69m) que 
l’any 2020 estaven classificades al grup 607; per increment 
de les comissions bancàries per l’augment en la facturació 
de la zona regulada (+15m); per disminució en l’IVA supor-
tat (-35m).

• Amortitzacions (+37m): per l’activació de les reformes 
d’acondicionament de l’oficina, que s’amortitzaran en els 
tres anys que queden del contracte de lloguer de l’espai 
actualment en vigor.
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Àrea Habitatge 
(OLH, Gestió Patrimoni, Eficiència 
Energètica, Oficina Desnonaments 
i Rehabilitació Parc Edificat)

Marge Econòmic (-36 mil euros) 
Respecte 2020 (-76m euros)

Ingressos vs. 2020 (+9m euros)

Dotació de l’encàrrec per l’atenció a l’Oficina de desnonaments 
(+85m); increment del 0,9% per fer front a la Llei de pressu-
postos (+4m); no execució de l’encàrrec de Rehabilitació del 
Parc edificat (-11m); la subvenció de la Generalitat relacionada 
amb la gestió que realitza l’OLH amb la xarxa d’habitatges ha 
passat directament a l’Ajuntament (-69m).

 

Despeses vs. 2020 (+85m euros)

• Personal (+129m): per l’ adequació dels recursos per fer 
front a les citades dotacions dels encàrrecs (+73m); per 
la incorporació de personal amb baixes de llarga durada 
al 2020 que han suposat l’augment en la despesa en 
Seguretat Social (+43m); i perquè el personal d’estructura 
s’ha incrementat per la incorporació de la tècnica de comu-
nicació (+9m).

• Aprovisionaments (+4m)
• Altres despeses d’explotació (-50m): l’any 2020 es van 

efectuar moltes actuacions de manteniment correctiu i pre-
ventiu al parc d’habitatges en lloguer que gestiona l’àrea de 
Gestió de Patrimoni, que aquest any no ha fet falta efectuar.
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Balanç de Situació

Actiu No Corrent (11.615 mil euros): varia-
ció vs. 2020 (-464m)

L’immobilitzat material ha augmentat 
en 900 mil euros per l’activació de les 
següents inversions: reformes de l’Oficina 
de Desnonaments i de l’Oficina d’Aparca-
ments (83m); guixetes per al nou vestidor 
de la Nau (15m); dos camions de recollida 
pel servei de Porta a Porta i quatre vehi-
cles industrials elèctrics pel servei de Neteja 
Viària (775m); un carretó elèctric per al taller 
(15m); i 3 motocicletes elèctriques per a l’àrea 
d’Aparcaments (7m). I ha disminuït en 1.364 
mil euros per la dotació de l’amortització 
acumulada.

Actiu Corrent (1.844 mil euros): variació vs. 
2020 (-896m)

A 31/12/2020 hi havia factures de l’Ajunta-
ment per pagar per valor de 697m euros i 
que van ser satisfetes a principis de Gener. 
Com que a 31/12/2021 estava tot facturat, sor-
geix una desviació en la massa patrimonial 
de -651 mil euros. 

La tresoreria ha augmentat en +385 per la 
mateixa casuística, però amb efecte contrari. 

 
 
A 31/12/2020 quedava per formalitzar comp-
tablement el préstec rebut per la societat 
Jarfels SA (700m) i que ja estat classificat 
a Passiu No Corrent (llarg termini) i Corrent 
(curt termini).Per això disminueix aquesta 
massa patrimonial en -631 mil euros.

Patrimoni i Passiu (13.458 mil euros): vari-
ació vs. 2020 (-1.360m)

• Patrimoni (-270m): desdotació anual de 
la cessió dels vehicles de neteja que va 
ser traspassada a SAC per l’Ajuntament 
el 2020. 

• Passiu (-1.089m): amortització dels prés-
tecs amb entitats de crèdit (-994m) i amb 
la societat Jarfels SA (-146m).

Ratis

Òptim 2018 2019 2020 2021

Endeutament – 2.72 2.40 1.48 1.36

Solvència 1.50 1.37 1.42 1.67 1.73

Liquiditat 1.00 1.55 1.21 1.38 0.90
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Transparència
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Contractació i Compres

En compliment de la Llei 9/2017, de 8 de novem-
bre, de contractes del sector públic, per la qual 
es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014 (d’ara endavant LCSP), l’exercici 2021, SAC 
ha adjudicat els serveis i subministraments que 
tot seguit es detallen: 

Contractació – transparència

RESUM CONTRACTES ADJUDICATS

Adjudicatari NIF Objecte del contracte
Pressupost 
licitació 
(iva inclòs)

Import 
adjudicat 
(iva inclòs)

Tipus 
contracte Procediment Òrgan de 

contractació

SOCIETAT 
CATALANA DE 
PETROLIS, S.A.

A58415779 Subministrament de gasoil destinat 

a vehicles pertanyents a Serveis 

Ambientals de Castelldefels (SAC)

532.400,00 € 532.400,00 € Subministrament –  

Adquisició

Obert Consell 

d’Administració

NORDVERT, S.L. B43540285 Servei de recollida, transport i gestió 

dels residus amb base de fibrociment 

del terme municipal de Castelldefels

50.600,00 € 47.037,10 € Serveis Obert Consell 

d’Administració

FOMENT DEL 
RECICLATGE,  
S.A.

A61868147 Servei de retirada i transport de 

contenidors i sacs per a runes, 

voluminosos i residus banals del 

terme municipal de Castelldefels

132.000,00 € 130.387,22 € Serveis Obert Consell 

d’Administració

Servei de recollida, transport, buidat i retorn 

de caixes (obertes i compactadores amb 

ganxo amb capacitats de 20 i 30 m3) 

omplertes amb residus municipals –paper, 

cartró, vidre, voluminosos, fusta i resta– des 

de les instal·lacions de SAC en Castelldefels 

als diferents centres de tractament de 

residus

66.000,00 € 63.864,68 € Serveis Obert Consell 

d’Administració

NEUMÁTICOS 
SOLEDAD S.L.

B03260684 Mixt de subministrament de 

pneumàtics i de serveis complementaris 

per els vehicles 

de la flota de SAC

45.308,86 € 42.283,00 € Mixt: 

Subministrament –  

Adquisició i Serveis

Obert Gerència

BNFIX PICH 
TAX LEGAL, S.L.P.

B58627803 Serveis d’Assessoria i gestió laboral, 

fiscal i comptable per a les Societats 

Municipals SAC i JARFELS

54.111,20 € 47.736,92 € Serveis Obert Gerència

AUTO – 
DISTRIBUCIÓ S.A.

A08215378 Serveis de manteniment preventiu 

i correctiu dels vehicles MARCA 

IVECO de la flota de SAC

48.400,00 € 48.400,00 € Serveis Obert Gerència
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Adjudicatari NIF Objecte del contracte
Pressupost 
licitació 
(iva inclòs)

Import 
adjudicat 
(iva inclòs)

Tipus 
contracte Procediment Òrgan de 

contractació

TALLERS 
LLIÇÀ S.L.

B61372637 Serveis de manteniment preventiu i 

correctiu dels vehicles CARROSSATS 

NORD ENGINEERING de la flota de SAC

62.920,00 € 62.920,00 € Serveis Obert Gerència

Serveis de manteniment preventiu i 

correctiu dels vehicles MARCA RAVO 

de la flota de SAC

13.068,00 € 13.068,00 € Serveis Obert Gerència

DULECENTRE 
S.A.

A64894736 Serveis de manteniment preventiu 

i correctiu de les escombradores 

DULEVO de la flota de SAC

6.050,00 € 6.050,00 € Serveis Obert Gerència

GRAU 
MAQUINARIA 
I SERVEI 
INTEGRAL SA.

A58486739 Serveis de manteniment preventiu 

i correctiu de les escombradores 

HAKO de la flota de SAC

10.890,00 € 10.890,00 € Serveis Obert Gerència

Serveis de manteniment preventiu i 

correctiu dels vehicles GOUPIL de 

la flota de SAC

7.623,00 € 7.623,00 € Serveis Obert Gerència

HEDIANAND, S.L. B66299405 Serveis de reparació i manteniment 

dels contenidors de càrrega bilateral

44.075,56 € 43.199,13 € Serveis Obert Gerència

SULO 

IBÉRICA, S.A.

A46480547 Subministrament de papereres per 

a la recollida de residus sòlids urbans

22.105,25 € 20.721,25 € Subministrament Obert Gerència

PLATA 

HERMANOS 94, 

S.L.

B60735859 Subministrament de pintures 

i derivats

35.453,63 € 32.174,86 € Subministrament Obert Gerència

MOHEDA 

RAÑAL, S.L.

B84607704 Subministrament de bosses 

d’escombraries per a la recollida 

de residus sòlids urbans

17.181,69 € 14.262,80 € Subministrament Obert Gerència

PREVENCIÓ 

INFORMATIZADA 

APLICADA, S.L.

B64249196 Servei aliè de prevenció de riscos 

laborals per als treballadors de SAC

43.468,04 € 43.468,04 € Serveis Obert Gerència

RESUM CONTRACTES ADJUDICATS (continuació)Així, SAC ha tramitat, a l’any 2021, 11 expe-
dients dels que han resultat 18 contractes.
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Estadístiques

Per tipus de contracte

Per tipus de procediment

Nombre Pressupost 
licitació

Import 
adjudicat

Subministrament 4 607.140,57 € 599.558,91 €

Serveis 13 594.242,88 € 568.704,62 €

Mixt 1 45.308,86 € 42.283,00 €

Obres 0 0 € 0 €

TOTAL 18 1.246.692,31 € 1.210.546,53 €

Nombre Pressupost 
licitació

Import 
adjudicat

Obert 18 1.246.692,31 € 1.210.546,53 €

Negociat 0 0 € 0 €

Basat Acord marc 0 0 € 0 €

Obres 18 1.246.692,31 € 1.210.546,53 €

TOTAL 18 1.246.692,31 € 1.210.546,53 €

Estalvi 
pressupostari

% estalvi 
pressupostari

Subministrament 607.140,57 € 599.558,91 €

Serveis 594.242,88 € 568.704,62 €

Mixt 45.308,86 € 42.283,00 €

Obres 0 € 0 €

TOTAL 1.246.692,31 € 1.210.546,53 €

Estalvi 
pressupostari

% estalvi 
pressupostari

Obert 36.145,78 € 2,90 %

Negociat – –

Acord marc – –

TOTAL 36.145,78 € 2,90 %
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Per tipus de contracte i procediment

Nombre
Pressupost 
licitació

Import 
adjudicat

% estalvi 
pressupostari

Subministrament 4 607.140,57 € 599.558,91 € 1,25 %

Serveis 13 594.242,88 € 568.704,62 € 4,30 %

Obres – – – –

Mixt 1 45.308,86 € 42.283,00 € 6,68 %

TOTAL 18 1.246.692,31 € 1.210.546,53 € 2,90 %
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Transparència

Percentatge d’emplenament Detall emplenament

Familia Subfamilia
Percentatge 
d’emplenament

Acció de govern 
i normativa 

Acció de govern i partits polítics 100%

Normativa plans i programes 100%

Urbanisme 100%

Contractes, Convenis 
i Subvencions

Convenis i Subvencions 100%

Informació contractació publica 100%

Relació de contractes 100%

Gestió 
econòmica

Gestió econòmica 100%

Patrimoni 100%

Pressupost 100%

Informació institucional 
i organitzativa

Empleats 67%

Informació institucional 62 %

Organització i retribucions 100%

Serveis i tràmits

Estat Serveis 100%

Serveis 100%

Tràmits 100%
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