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Resum 

Títol 

LA INTEGRACIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT EN L’ÀMBIT 

DE LA JARDINERIA I EL MEDI AMBIENT. DESCRIPCIÓ D’EXPERIÈNCIES EN 

GESTIÓ DEL VERD URBÀ I LA GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS 

 

Autor 

Andreu i Rosés, Pere  

 

Tutor 

Fàbregas i Bargalló, Xavier 

 

Resum 

Aquest treball és un tast de diverses experiències en el camp de la 

integració laboral de persones amb discapacitat. Està estructurat en tres 

blocs: el primer és una reflexió de les possibilitats d’inserció laboral que 

poden oferir els espais verds públics i de la tasca que realitzen els Centres 

Especials de Treball (CET) en aquest camp, la projecció de la seva 

experiència sobre tots els agents implicats en la gestió del verd públic 

(empreses privades, administracions locals i ciutadania) i les possibilitats de 

ser complementaris en aquestes tasques. El segon bloc és la descripció de 

la proposta de gestió integral de manteniment dels espais verds municipals, 

segons l’experiència i el model d’un CET i tenint en compte les connotacions 

actuals de crisi global. I finalment el tercer és la descripció d’un procés on el 

paper de la integració laboral agafa un rol d’encaix en una visió més global 

aplicada a una proposta de millora de la gestió de residus d’un municipi 

rural. 

El treball amb sentit, la responsabilitat a l’hora de gestionar recursos 

col·lectius, el valor de la diversitat de la força laboral i la presa de 

consciència de que la comunicació és fonamental per passar a l’acció són 

elements essencials per poder fer un canvi de paradigma en la gestió dels 

béns col·lectius, tenint en comte el factor més important: les persones. 

 

Paraules clau:  

Inserció laboral, treball amb sentit, gestió, espais verds, residus. 
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Resumen 

Título 

LA INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACITAD EN EL 

ÁMBITO DE LA JARDINERIA Y EL MEDIO AMBIENTE. DESCRIPCIÓN DE 

EXPERIENCIAS EN GESTIÓN DEL VERDE URBANO Y LA GESTIÓN INTEGRAL 

DE RESIDUOS 

Autor 

Andreu i Rosés, Pere  

 

Tutor 

Fabregas i Bargalló, Xavier 

 

Resumen 

Este trabajo es una muestra de algunas experiencias en el campo de la 

integración laboral de personas con discapacidad. Esta estructurado en tres 

bloques: el primero es una reflexión de les posibilidades de inserción laboral 

que pueden ofrecer los espacios verdes públicos i del trabajo que realizan 

los Centros Especiales de Empleo (CEE) en este campo, la proyección de su 

experiencia sobre todos los agentes implicados en la gestión del verde 

público (empresas privadas, administraciones locales y ciudadanía) y las 

posibilidades de ser complementarios en este ámbito. El segundo bloque es 

la descripción de la propuesta de gestión integral de mantenimiento de la 

jardinería municipal, según la experiencia y el modelo de un CEE y sin 

olvidar la situación actual de crisis global. Y finalmente el tercer bloque es la 

descripción de un proceso donde el papel de la integración laboral asume un 

rol de encaje en una visión mas global aplicada a una propuesta de mejora 

de la gestión de los residuos de un municipio rural. 

Trabajar con sentido, la responsabilidad a la hora de gestionar recursos 

colectivos, el valor de la diversidad de la fuerza laboral y la toma de 

conciencia de que la comunicación es fundamental para pasar a la acción 

poder, asi cambiar de paradigma en la gestión de los bienes colectivos, 

teniendo en cuenta el factor mas importante: las personas. 

 

Palabras clave:  

Inserción laboral, trabajar con sentido, gestión, zonas verdes, residuos. 
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Summary 

Title 

THE EMPLOYMENT INTEGRATION OF DISABLED PEOPLE INTO THE GARDENING AND 

ENVIRONMENT AREAS. DESCRIPTION OF EXPERIENCES IN THE MANAGEMENT OF   

GREEN URBAN AREAS AND WASTE.  

Author 

Andreu i Rosés, Pere 

Tutor 

Fàbregas i Bargalló, Xavier  

 

Summary 

This project presents different experiences in the area of employment 

integration of disabled people. It is divided into three sections: the first one 

consists of a reflection of the employment integration possibilities that 

green public areas can offer and the task done in this area by the Special 

Working Centres (SWC), the projection of their experience about all the 

involved agents in managing green public areas (private companies, local 

administrations and citizenship) as well as the possibility of being 

complementary in these tasks. The second section describes the proposal of 

the green public areas integral management according to the experience 

and model of a SWC, taking into consideration the current global crisis 

connotations. Finally, the third section is the description of a process in 

which the role of the employment integration takes a more global vision 

applied to an improvement proposal of the waste management in a rural 

town.  

Working with sense, responsability when managing collective resources, the 

value of manpower diversity and the awareness that communication is a 

key issue to move into action in order to be able to change the paradigm in 

collective items management, taking into consideration the most important 

element: the people.  

 

Key words:  employment integration, working with sense, management, 

green areas, waste. 
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INTRODUCCIÓ AL TREBALL 

 

Aquest treball és un tast de diverses experiències en el camp de la 

integració laboral de persones amb discapacitat. Esta estructurat en 

tres blocs: el primer és una reflexió de les possibilitats d’inserció 

laboral que poden oferir els espais verds públics i de la tasca que 

realitzen els Centres Especials de Treball (CET) en aquest camp, la 

projecció de la seva experiència sobre tots els agents implicats en la 

gestió del verd públic (empreses privades, administracions locals i 

ciutadania) i les possibilitats de ser complementaris en aquestes 

tasques. El segon bloc és la descripció de la proposta de gestió 

integral de manteniment dels espais verds municipals, segons 

l’experiència i el model d’un CET i tenint en compte les connotacions 

actuals de crisi global. I finalment el tercer és la descripció d’un 

procés on el paper de la integració laboral agafa un rol d’encaix en 

una visió més global aplicada a una proposta de millora de la gestió 

de residus d’un municipi rural. 

El treball amb sentit, la responsabilitat alhora de gestionar recursos 

col·lectius, el valor de la diversitat de la força laboral i la presa de 

consciència de que la comunicació és fonamental per passar a l’acció 

per a poder fer un canvi de paradigma en la gestió dels bens 

col·lectius, tenint en comte el factor més important: les persones. 
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BLOC 1 

 

L’ESPAI VERD PÚBLIC: UN ESPAI COL·LECTIU 

D’OPORTUNITATS PER A TOTS 
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1.1. Introducció 

 

Les zones verdes públiques són espais col·lectius que ens possibiliten 

un ús més lliure i lúdic de l’espai, a diferència d’altres àmbits 

col·lectius més restrictius pel que fa a les normes i les possibilitats 

d’utilització que es poden generar, com ara escoles, biblioteques, 

museus, etc.  

En un espai verd públic s’hi poden fer moltes coses i poden confluir 

un seguit d’activitats i oportunitats diverses: nens jugant, avis 

passejant, joves escoltant música, s’hi pot fer esport, s’aprèn, s’hi pot 

treballar...  

Això fa que, alhora, sigui també l’espai en el qual els reptes de 

civisme, convivència i valors siguin potencialment més assolibles, 

gràcies a les oportunitats que ens ofereix l’espai i, a la vegada, més 

complexes d’aconseguir.  

Totes les persones, la ciutadania com a propietària i usuària dels 

jardins o les que tenen la responsabilitat de gestionar els espais verds 

públics (administració, empresa privada...), tenen la possibilitat 

d’aprendre i de compartir valors aprofitant les oportunitats que els 

espais verds ens ofereixen.  

Una d’aquestes oportunitats és la inserció laboral de persones amb 

discapacitat i/o trastorn mental.  

Donar aquesta oportunitat a les persones amb més dificultats, genera 

un repte de valors que ens ha de permetre passar del concepte de la 

integració a la visió quotidiana de la diferència, trencant el concepte 

actual “d’encaixonament” i cercant el concepte d’encaix.  

Entenent aquest “encaixonament” com l’obstinació de classificar, 

cercar l’etiqueta, el calaix en el qual col·locar cada persona en funció 

d’unes certes “característiques comunes”, perdent de vista que cada 

individu pot formar part d’un engranatge dinàmic, encaixant com una 

peça més dins l’espai col·lectiu.  
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El repte que plantegem és el d’arribar a ser capaços de trencar 

aquests calaixos i trobar l’encaix de tothom dintre d’aquest 

engranatge col·lectiu, que és canviant i dinàmic, entenent que les 

diferències individuals no resten, sinó que aporten, sumen, en la 

consecució de beneficis mutus.  

 

1.2.Visió quotidiana de la diferència: beneficis de l’encaix i la 

teoria de la bastida  

 

Partint del concepte de l’encaix, és important entendre que tota 

persona ha de poder tenir un lloc dintre d’aquesta societat, que no és 

un ens aliè sinó que està formada per altres persones que 

interaccionen i desenvolupen els seus rols dins dels diversos àmbits 

en què es mouen (social, familiar, personal, laboral, etc.), tenint en 

compte que el desenvolupament de l’individu es produeix lligat a la 

societat en la que viu.  

Les persones amb discapacitat i/o trastorn mental també han de 

poder trobar aquest encaix en tots els àmbits de la seva vida, i això 

inclou l’àmbit laboral. Per tal d’aconseguir-ho, cal que partim de la 

concepció de la persona des del punt de vista de les seves capacitats 

que, amb els suports adients, es poden desenvolupar.  

Entre els suports necessaris per millorar la capacitació dels individus 

és bàsic parlar de la formació com a eina per promoure 

l’aprenentatge.  

El procés d’aprenentatge és més efectiu quan l’aprenent treballa amb 

una altra persona que el guia i, mitjançant aquesta interacció, 

l’aprenent construeix el seu coneixement i pot progressar en el seu 

desenvolupament. Aquest procés es denomina teoria de la bastida, té 

el seu origen en la teoria general de l’aprenentatge que va 

desenvolupar L. S. Vygotsky entre els anys vint i trenta del segle XX. 

Es basa en una analogia amb les bastides que s’utilitzen en la 
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construcció, ja que conforme es van assolint els aprenentatges, el 

guia va retirant els suports per dotar d’autonomia a l’aprenent.  

Els beneficis que aporta aquest procés, els gaudeixen tant el guia 

com l’aprenent, ja que el primer comparteix coneixements i habilitats, 

millora la seva empatia, ha d’adaptar l’idioma per facilitar 

l’aprenentatge de l’altre i millora l’autoestima i les competències en la 

matèria. Per l’aprenent, el procés permet passar de forma 

progressiva a una major autonomia en la resolució de problemes, 

compta amb el suport de l’altre guanyant seguretat en sí mateix i, 

mitjançant l’assoliment dels objectius d’aprenentatge, millora també 

la concepció de sí mateix.  

Es tracta d’un procés compartit que afavoreix l’establiment de fites i 

objectius conjunts, en què la sensació d’èxit és compartida i afavoreix 

el desenvolupament d’habilitats per treballar en equip.  

Aquesta és la clau per donar sentit a aquest treball per entendre que 

l’esforç per oferir els suports necessaris a les persones que els 

necessiten afavoreixen també l’obtenció d’uns beneficis col·lectius 

que ens fan créixer i millorar en els àmbits personal, laboral i social.  

 

1.3. Treball en clau de sentit  

 

L’important no és, només, respondre a una activitat, sinó a la 

implicació amb què aquesta es pugui dur a terme. Aquí és on la 

motivació entra en joc, ja que la incorporació i la posterior retenció 

de talent a les organitzacions dependrà de molts intangibles que van 

més enllà del que pot ésser utilitzat en una relació professional 

normal: sou, promoció, etc.  

Imagineu un grup de persones treballant en una zona enjardinada. 

Algú s’adreça a elles i els pregunta què és el que fan. La primera 

respon: “Aquí estic col·locant uns bancs”; la segona respon: “Estem 

col·locant mobiliari urbà, estenent terra i plantant algunes plantes”, i 
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la tercera: “Estem construint una zona verda al barri per tal que la 

gent pugui venir a aprendre i a gaudir d’aquest espai”.  

Podem complir objectius, assolir fites i incentius, però no sentir-nos 

satisfets. Per això és important trobar el sentit de per què fem les 

coses, l’actitud amb què ens enfrontem. Aquesta és la clau per donar 

sentit a aquest repte, per entendre que l’esforç per oferir els suports 

necessaris a les persones que els necessiten és un esforç que val la 

pena, ja que afavoreix l’obtenció d’uns beneficis col·lectius que ens 

fan créixer i millorar a nivell personal, laboral i social.  

Aquests són els valors: trobar l’encaix, acceptar la diferència com un 

aspecte quotidià i enriquidor, partir de les capacitats per avançar, 

oferir i rebre els suports necessaris, l’actitud, la satisfacció, el treball 

amb sentit... I un dels millors escenaris per dur-ho a terme són els 

espais verds públics ja que són espais oberts, col·lectius, d’intercanvi 

de valors, de construcció de coneixement... un espai de tots i per a 

tots.  

 

1.4. Les administracions públiques  

 

Que quedi clar que quan parlem d’institucions i d’organitzacions, 

estem parlant, sobretot, de les persones que en formen part.  

Molt sovint, en els fòrums que parlen de gestió del verd públic (i en 

general de gestió pública), surt la reflexió de la desconnexió que hi ha 

entre els diferents departaments d’un mateix ajuntament (Obres, 

Serveis, Via Pública, Urbanisme). Tots ells directament lligats als 

espai verds, al seu disseny, construcció i manteniment. Si, a més, 

ens proposem establir un treball coordinat amb altres regidories, 

l’esforç que es demana és encara més gran, ja que han d’estar 

implicades en altres aspectes que també estan lligats als espais 

verds, com són la inserció laboral, l’educació ambiental, la 

participació ciutadana, etc.  
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La idea que volem exposar és que, tal com dèiem abans, aquestes 

persones que formen part d’aquests equips que tenen la 

responsabilitat de gestionar uns recursos públics (de tots els 

ciutadans) han de:  

 

-  Encarar el repte de parlar, entre ells.  

 

-   Assumir la responsabilitat de compartir uns objectius que han 

de ser comuns.  

 

-   Prendre unes decisions a partir dels raonaments tècnics, de les 

opinions, de la valoració dels recursos a l’abast.  

 

-   I, sobretot, comunicar, de fer partícips els altres.  

 

Cal, doncs, una presa de consciència real, si a més volem que la 

participació ciutadana, l’educació ambiental, i com és el cas que 

exposem ara, la inserció laboral de persones amb discapacitat i/o 

trastorn mental siguin també elements de treball del dia a dia en la 

gestió del verd urbà; les regidories corresponents hauran de 

compartir la presa de decisions.  

Quantes vegades el projecte d’una escola-taller s’ha fet sense tenir 

en compte les necessitats del mercat laboral? I si el projecte consistia 

en una sèrie d’actuacions en els espais públics, quantes vegades s’ha 

contrastat amb la regidoria de parcs i jardins? Coneix el regidor de 

parcs i jardins les iniciatives d’educació ambiental, que potser 

projecta l’Àrea d’Educació del mateix Ajuntament? Segurament no 

sempre...  

Quan parlem d’inserir, d’aprofitar l’espai verd públic com a 

oportunitat laboral per a gent amb discapacitat, la Regidoria de 

Benestar Social ha de saber que potser algú que fins ara era 
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demandant d’atenció pot passar a ser un agent productiu treballant 

per al mateix Ajuntament.  

Les persones que estan a la Regidoria de Serveis de l’Ajuntament és 

possible que participin en el seguiment d’una organització, com un 

CET (Centre especial de Treball), on els seus jardiners també poden 

aportar altres coses, altres punts de vista que potser no s’havien 

plantejat (treballar per objectius; fer el seguiment d’evolució d’un 

mateix i de les persones al seu càrrec; tenir plenament present la 

prevenció de riscos laborals o el medi ambient...?)  

La comunicació interna és l’element clau per posar en comú els 

diferents factors de cada regidoria: els aspectes tècnics (tria 

d’espècies, sostenibilitat); els aspectes socials (l’ús, potenciar la 

integració social); els aspectes educatius (educació ambiental, 

prevenció del vandalisme); els aspectes laborals (aprofitar recursos 

com l’escola-taller o el taller d’ocupació, prevenció de riscos laborals, 

la millora de la productivitat); els aspectes ambientals (gestió de 

residus, sensibilització, reutilització); els aspectes socials (formació 

ocupacional, inserció laboral de persones amb discapacitat); etc.  

Si tothom que intervé és conscient d’aquests factors i estan detallats, 

poden ajudar a dur a terme una presa de decisions coherent i que 

aportin aquest treball amb sentit tant a les persones que hi participen 

com a les persones usuàries (ciutadania).  

També l’administració ha de trencar els calaixos i buscar un encaix 

dinàmic i fluït entre els seus departaments.  

 

1.5. L’empresa privada  

 

El primer concepte que volem introduir per connectar l’empresa 

privada amb els altres actors que esmentem a la ponència és la 

responsabilitat social corporativa (pel que fa als aspectes socials d’un 

concepte que abraça una conducta ètica més global).  
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Si ens basem en el “manual formal” que pot determinar la resposta 

de l’empresari, el primer pas que marcaria l’opció d’incorporar 

persones amb discapacitat a la seva plantilla seria el de complir la 

llei.  

La LISMI (LEY 13/1982 de 7 de Abril, de Integración Social de los 

Minusválidos) obliga les empreses de més de 50 treballadors, d’una 

manera o una altra, a realitzar accions d’inserció (contractació 

directa, contractació d’un CET...) i aquestes ho fan, amb més o 

menys ganes, però la llei obliga...  

La realitat posa de manifest que complir aquesta llei no és fàcil per a 

les empreses i que el ventall de posicionaments pot ser variat. Des de 

directius o empresaris que ho veuen com una imposició i els obliguen 

unes normes en les quals no creuen, fins a empreses que poden 

demandar perfils laborals que, molt sovint, difícilment poden ser 

ocupats per persones amb discapacitats. De vegades, l’opció de 

comptar amb els serveis d’un Centre Especial de Treball sembla per 

algunes empreses una bona sortida per solucionar el “problema 

legal”.  

Podríem donar un segon pas: considerar la integració laboral de 

persones amb discapacitat i trastorn mental com una oportunitat 

d’aconseguir ajuts econòmics i pensar que això pot justificar el 

suposat risc de contractar aquest segment de població, amb tota la 

problemàtica que un empresari pot imaginar-se que pot patir prenent 

aquest tipus d’estratègia.  

Si això passa, si es contracten persones amb discapacitat amb 

aquesta intenció, i exclusivament amb aquesta finalitat, els resultats 

no acostumen a ser gaire positius. Si no hi ha una aposta des de 

direcció, ni es posen els suports que la persona necessita, si l’entorn 

que l’acull no està sensibilitzat, etc., la persona amb discapacitat que 

s’incorpori està abocada al fracàs, i es tracta d’un fracàs que afecta 

individualment i empresarialment, ja que incrementa la desconfiança 
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de forma que pot ser irreversible, arribant a tancar les portes a 

qualsevol opció futura d’inserció.  

Fins i tot, en moments com els que estem patint actualment, en què 

les xifres d’atur són altes, el col·lectiu de persones amb discapacitat 

que estaven treballant en l’empresa ordinària és el que més ho ha 

patit.  

La reflexió que us proposem és la següent: es pot fer d’una altra 

manera? Pensem que sí; de fet, en les pròpies bases de la 

responsabilitat social corporativa ja hi podem trobar un full de ruta 

força útil:  

 

-  Aprenentatge continu.  

 

-  Delegació i treball en equip.  

 

-  Transparència i comunicació interna.  

 

-  Equilibri entre treball, família i lleure.  

 

-  Salaris justos, retribucions coherents.  

 

-  Igualtat d’oportunitats i contractació responsable.  

 

- Implantació d’una bona cultura de la prevenció.  

 

- Diversitat de la força laboral.  

 

- Etc.  

 

Destaquem un concepte inclòs a la llista anterior: “diversitat de la 

força laboral”. Permeteu-nos abans un exemple que ratlla la 

demagògia, però que penso que ens pot donar a entendre que els 
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canvis de mentalitat són possibles: sense entrar en gaires detalls, fa 

cinquanta anys, la condició sexual d’una persona podia ser 

determinant, ja no per trobar feina, sinó per ser legal! Malgrat les 

polítiques d’igualtat, encara ara hi ha un escull a superar en relació 

amb la situació de la dona (treballa a fora i carrega, en molts casos, 

la major part de la feina domèstica). Però si mirem enrere, no fa 

tants anys, per obrir un compte en una caixa d’estalvis, necessitava 

l’autorització del marit.  

En el cas de les persones amb discapacitat, el procés encara ha estat 

i és més feixuc. És, doncs, raonable pensar que, malgrat que els 

canvis de mentalitat poden ser lents, són imparables i totalment 

lògics. I així, cada vegada menys, la condició de gènere, l’opció 

sexual, la raça, etc. són esculls per encaixar en una dinàmica social i 

laboral que tendeix a trencar els calaixos i que, per què no, en el cas 

de les persones amb discapacitat també ha de ser així...  

Prendre consciència, creure-s’ho i posar-s’hi des d’ara mateix. 

Plantejar-se anar a treballar sense cap més horitzó que passar les 

hores laborals resolent problemes, aconseguir fites i guanyar un sou 

és, com a mínim, poc enriquidor, i si més no força avorrit.  

Quin és el canvi? Podríem potenciar les nostres habilitats, podríem 

aprendre, podríem ensenyar, podríem esforçar-nos més. Però sabem 

cap on anem? Sí, i estem convençuts que això és possible; penseu 

que encara no hem parlat d’inserció, estem parlant de persones 

treballant amb sentit, compartint i comunicant.  

Aquest seria un pas definitiu que ens ajudaria a fer una aposta clara 

cap a l’encaix de qualsevol persona (també les persones amb 

discapacitat, també les persones amb trastorns mentals). Perquè si 

som capaços de produir, a la vegada que aprenem, que ensenyem, 

que comuniquem, amb preocupació perquè ens entenguin i amb 

ganes d’entendre, amb reconeixement de les nostres habilitats i amb 

voluntat de millorar, serem capaços de valorar les habilitats diferents 

i encaixar-les en la nostra dinàmica de feina.  
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En aquest vessant els professionals dels CET tenim coses a aportar: 

un oficial d’un centre especial de treball que ha de treballar tenint en 

comte els resultats productius i els avenços que puguin fer les 

persones que atén, i amb les quals treballa cada dia, tenint a la mà 

eines per reflexionar, per interactuar, recolzat per un equip, amb 

voluntat de formar-se i de formar i d’aprofitar les eines que té i que 

moltes vegades ell mateix pot crear, és capaç d’aportar valor a 

qualsevol empresa.  

Per aconseguir aquest canvi, l’aportació de les empreses del tercer 

sector pot estar, en primer lloc, en la forma d’entendre el treball com 

una oportunitat constant de millora com a persones i, en segon lloc, a 

apreciar i potenciar les habilitats de cada persona que forma part de 

l’organització (des d’un peó fins al gerent).  

I això no pot ser recollit per la resta d’empreses? Sí, pensem que pot 

ser bo que s’entengui la feina que fa una CET, que la visió que es té 

dels CET pugui passar de ser de competidor a col·laborador, per tal 

d’afavorir que l’encaix de qualsevol persona capacitada per treballar 

es pugui fer en les millors condicions.  

 

1.6. Els Centres Especials de Treball 

 

És necessària l’existència dels CET? Cal que hi hagi organitzacions 

que afavoreixin una evolució positiva de persones amb dificultats, ja 

sigui per un problema de discapacitat o de malaltia mental, almenys 

fins que l’entorn laboral, diguem-ne normal, no tingui les eines que 

garanteixin un bon encaix.  

Els Centres Especials de Treball cal que siguin organitzacions 

tècnicament potents en els dos vessants, en l’atenció que donen a les 

persones ateses i en el vessant productiu, en aquest cas en la gestió 

d’espais verds.  

Fins a quin punt? Quin ha de ser el creixement? No ho sabem. 

L’experiència ens diu que han de garantir la seva sostenibilitat 
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econòmica per tal de poder garantir els serveis, per tal de continuar 

amb el canvi de mentalitat; però, a la vegada, segur que també han 

de preparar el propi encaix en la xarxa productiva normal, com a 

col·laboradors i no tant com a competidors, perquè les condicions del 

mercat així ho permetin.  

Creiem en el treball centrat en les persones, en la recerca d’aquest 

encaix per a tots i ho fem mitjançant la capacitació i el suport a tots i 

cadascun dels treballadors del nostre CET. Els professionals han de 

desenvolupar eines, generar coneixement, oferir suport tècnic... I per 

això cal prendre’n consciència, treballar cada dia amb sentit, valorar 

els treballadors amb o sense discapacitat per les capacitats que 

tenen, marcant com a objectius també assolir aprenentatges, millorar 

en habilitats i capacitats laborals i personals...  

Però això només seria un decàleg de bones intencions si no fos que 

això és el model que intentem establir ( i que no és fàcil): 

- Controlant rendiments. 

- Gestionant els espais verds per inventari. 

- Innovant. 

- Realitzant controls de qualitat. 

- Programant la formació. 

- Definint, valorant, avaluant perfils segons categories 

conjuntament amb cada treballador (objectius compartits). 

- Redactant i executant programes globals d’orientació. 

- Consolidant una cultura de la prevenció. 

- Sent respectuosos amb el medi ambient.  

Tot plegat amb esforç per encaixar cada persona en aquesta dinàmica 

integral, i sobretot sent conscients que encara ens cal continuar 

avançant per aconseguir el nostre repte: treballar amb sentit cada 

dia. 
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EL MODEL DE GESTIÓ D’ESPAIS VERDS PÚBLICS D’UN 

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL: EL VERD URBÀ PER A LES 
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2.1. Introducció 

Des de l’any 1993 la Fundació Santa Teresa (FTS) ha mantingut una 

relació continuada amb el territori, sobretot ajuntaments de la pròpia 

comarca del Baix Penedès.  

Aquesta col·laboració ens ha donat l’oportunitat de participar 

activament en la millora de la vida de les persones amb discapacitat.  

En la vessant laboral el Centre Especial de Treball (CET), 

concretament el CET serveis hem fet una aposta ferma pel treball en 

els espais públics, un d’aquests treballs ha estat el manteniment dels 

espais verds.  

Durant aquest anys hem incorporat personal, formes de treballar, 

idees que ens han permès aportar valor a les administracions que ens 

han fet confiança. 

Hem incorporat millores en els jardins, modificant l’estructura i la 

vegetació i hem replantat l’arbrat que calia. Adaptant-los, en la 

mesura que hem pogut, a la sostenibilitat en un moment que, encara 

de bonança econòmica, feia difícil la incorporació d’aquestes idees.  

Hem donat suport tècnic i hem redactat projectes, que hem posat a 

disposició dels serveis tècnics municipals. 

També hem consolidat un projecte de participació activa amb les 

escoles i amb la ciutadania, a través de l’organització de tallers 

d’educació ambiental. 

Però, sobretot a través de la realització de totes aquestes activitats 

de l’àmbit de la jardineria, el que hem pogut és integrar laboralment 

persones amb discapacitat i d’altres persones amb greus problemes 

d’inserció laboral. Aquestes persones, al llarg d’aquests anys, han 

tingut una evolució cap a cotes més altes d’autonomia personal i 

laboral, amb un suport psico-social individualitzat que els hi han 

prestat els equips d’atenció a les persones de la Fundació. 
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En els moments actuals, de crisi profunda, cal fer compatible una 

màxima optimització dels recursos econòmics, que són limitats, amb 

el manteniment dels serveis a la ciutadania i al municipi amb un nivell 

adequat als recursos actuals. Aquesta situació ens ha portat a 

dissenyar un model de gestió dels recursos que afini al màxim la 

planificació i seguiment diari dels serveis de manteniment amb els 

objectius a curt i a mig termini. 

Us presentem una proposta organitzativa totalment sustentada en un 

profund coneixement de la realitat dels municipis, de cada 

urbanització, de cada barri i de cada jardí. Es tracta d’una proposta 

per portar a terme de manera immediata, totalment ajustada a les 

necessitats concretes de cada espai. Es tracta d’una proposta i un 

sistema de gestió molt treballat i professionalitzat, amb eines 

pensades i adaptades a les necessitats concretes de cada municipi. 

 

2.1.1. Presentació de la Fundació Privada Santa Teresa 

La Fundació Privada Santa Teresa del Vendrell és una entitat 

d’economia social, sense afany de lucre, que té com a missió 

“normalitzar les relacions socials i laborals de les persones amb 

discapacitat i/o trastorn mental garantint la seva participació activa en 

el procés de millora de la seva qualitat de vida”. 

Una de les principals eines de la Fundació per crear ocupació per 

aquestes persones treballadores és el Centre Especial de Treball 

(CET). En aquest centre s’ofereix el suport que necessiten les 

persones amb discapacitat i/o trastorn mental per assegurar la seva 

inserció laboral plena i efectiva. 

Des del Centre Especial de Treball es potencia la capacitació de la 

persona treballadora i l’adquisició d’hàbits que permeten el seu 

desenvolupament professional. Es treballa per tal que el CET pugui 

ser, per algunes persones, un trampolí cap al treball en d’altres 
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empreses o administracions, una vegada han assolit un bon nivell 

d’hàbits i d’habilitats laborals. 

Des de la creació del Centre Especial de Treball, fa més de trenta anys, 

s’ha vingut incrementant el nombre d’empreses i institucions que han 

confiat en nosaltres per resoldre les seves necessitats de serveis. 

Progressivament hem anat diversificant els serveis que oferim amb 

l’objecte de poder crear més llocs de treball per a persones amb 

discapacitat i/o trastorn mental i també per poder oferir solucions 

integrals a les administracions que ens fan confiança 

Al llarg d’aquests més de 30 anys d’experiència de la Fundació Santa 

Teresa, com a entitat que presta serveis, han estat moltes les 

evolucions i els canvis. Aquestes evolucions poden observar-se en: 

 La dimensió del servei tècnic en particular i de la plantilla de 

treballadors en general. Aquesta dimensió del servei ha anat 

des del volum d’unes poques brigades amb una maquinària 

senzilla a la Secció actual de Serveis de Jardineria amb 130 

persones treballadores i amb un parc de maquinària molt 

important. 

 La tipologia de client, als inicis es prestaven els serveis a 

particulars, comunitats de veïns i algunes empreses i 

actualment es presten els serveis a empreses del territori  i 

sobretot, a les administracions locals, comarcals i 

autonòmiques. 

 La tipologia del servei. Aquest ha sofert una clara evolució cap 

a la gestió global i integrada de tots aquells serveis que s’han 

anat detectant com a necessaris pels municipis i pels que la 

Fundació Santa Teresa dóna un servei de qualitat. Aquests han 

anat des dels serveis propis de manteniment de jardineria, 

neteja viària i forestals, fins arribar a d’altres més tècnics com 
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poden ser el dissenys de campanyes de sensibilització, 

programes educatius escolars ambientals o elaboració de 

projectes de gestió de residus verds.  

Per avançar en aquesta evolució positiva d’aquests anys han estat 

molts els canvis organitzatius i de gestió incorporats per tal de 

continuar comptant amb la confiança dels nostres clients. Sens dubte, 

un dels fets més transcendentals ha estat la implantació del Sistema 

Integrat de Gestió, que aglutina tots el processos dels sistemes de 

gestió de la qualitat, del medi ambient i dels riscos laborals. Aquesta 

implantació ha representat la possibilitat de disposar d’una eficaç eina 

de gestió que, més enllà de consolidar i millorar contínuament 

l’organització, ha facilitat el creixement de l’entitat i dels seus serveis, 

seguint comptant amb la confiança i satisfacció dels clients. 

L’altra pilar de l’evolució de l’entitat ha estat la formació. En una 

obstinada voluntat que les persones treballadores de l’entitat es 

desenvolupin i es converteixin en autèntics treballadors del 

coneixement que puguin promoure totes les seves capacitats i 

habilitats i puguin assumir, a través del treball, el seu rol com a 

subjecte actiu de la nostra societat. 

 

2.1.2. Elements clau del servei 

El model de funcionament del servei que proposem es basa en els 

següents elements clau, centrats en les persones i en els mitjans: 

 Les persones i els equips d’execució directa: Són els principals 

responsables de l’execució directa del manteniment i els 

principals coneixedors de la realitat i necessitats diàries dels 

espais, de les feines, de la maquinària, de les eines i dels 

materials, dels sistemes de reg i de tota la resta d’elements que 

intervenen en l’execució directa del servei. Ells han de vetllar 

perquè les tasques es facin bé, la comunicació sigui àgil i eficaç, 
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i perquè tothom desenvolupi els seus aprenentatges formatius i 

habilitats, amb un seguiment acurat de les mesures de 

prevenció i amb respecte al medi ambient. 

 L’equip de responsables, tècnics i comercials: Seran els 

responsables de coordinar totes les accions que regiran el 

servei. Aquest equip  desenvoluparà totes les tasques tècniques 

i comercials que garanteixin el control i el seguiment del 

contracte sota els criteris i segons els fluxos de comunicació 

establerts, aportant solucions de millora, revisant les 

planificacions,  realitzant les inspeccions de qualitat, aportant 

les eines, la informació i els mitjans necessaris als equips 

d’execució directa, etc. 

 El coneixement i la formació: El coneixement de la professió i la 

formació continuada té un paper fonamental en el dia a dia dels 

nostres equips de treball. El nostre actiu més important són les 

persones i per això tenim cura de forma especial les inversions 

en formació. Considerem als nostres treballadors com a 

“treballadors del coneixement”, valorant la seva 

professionalitat, experiència, aportacions, propostes,... en 

definitiva valorant-los com a persones íntegres que ens aporten 

molt més que el seu temps, ens aporten la seva il·lusió i el seu 

coneixement per créixer conjuntament en els objectius comuns. 

 El coneixement de la realitat dels espais a mantenir, les seves 

característiques i els criteris de manteniment diferenciat que 

se’n deriven: la planificació parteix sempre del coneixement de 

la realitat dels espais verds, coneixement que comença amb un 

inventari complet, detallat i actualitzat dels espais verds, 

estructurat d’una manera que té en compte les feines de 

manteniment necessàries per a cada espai i els elements 

concrets i la seva realitat diferencial, actuant de base per a la 
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programació dels treballs. Tant l’inventari com la programació 

dels treballs, queden vinculats també amb la resta de 

documentació i comunicacions que genera el servei:  informes 

de feina, comunicats d’incidències, ordres de treball, 

inspeccions de qualitat, i altres informes i documentació 

específica. 

 Una gestió i programació del servei tècnicament avançada i 

adequada a la realitat dels espais: Tot el sistema de 

planificació, organització i comunicació del servei està 100 % 

informatitzat i relacionat a través d’una base de dades 

relacional, des de l’inventari i la programació de les feines fins 

al control de qualitat, passant pels informes de feina feta, les 

compres, i la resta d’informes, gràfics, taules i altres documents 

periòdics de seguiment, comunicació i treball amb la Direcció 

Facultativa. 

 Una comunicació i seguiment del servei eficaç amb una atenció 

especial a la ciutadania: establint una xarxa de comunicació i 

seguiment permanent del servei, entre els serveis tècnics 

municipals i el nostre equip de manteniment. I volent portar a 

terme una atenció especial a la ciutadania, donant resposta a 

les seves propostes, suggeriments i queixes, així com treballant 

amb ells aspectes cabdals com l’educació i la sensibilització 

ambiental i cívica. 

 L’optimització dels mitjans tècnics i materials i el seu 

manteniment: els vehicles, la maquinària i els combustibles 

també evolucionen, la recerca de nous models de vehicles i 

maquinària més eficaços i eficients són també un repte. 

Vehicles i màquines que faciliten una execució més ràpida i 

acurada de les feines, i amb un consum de combustibles més 
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sostenibles, basats en el biodièsel. I tots ells mantinguts sota 

un estricte i complert pla de manteniment preventiu. 

 Assegurar la qualitat del servei i dels espais verds: La Fundació 

ha establert, documentat, implementat i manté un Sistema de 

Gestió Integrat (SGI), el qual engloba els subsistemes de 

Gestió de Qualitat, Gestió del Medi ambient i el de Gestió de la 

Prevenció de Riscos Laborals, i millora contínuament l’eficàcia 

del mateix d’acord amb els requisits de les normes en què es 

basa. Com a punt important d’aquest sistema, té implantat un 

sistema de seguiment de la qualitat dels espais verds i de 

millora continua d’aquests i dels serveis de conservació i 

manteniment. 

 El treball amb seguretat: Considerem que les persones són 

l’element fonamental de la nostra organització. Per això tenim 

establert com a línia estratègica “Garantir que la política de 

prevenció es faci visible a l’entitat, amb la implicació de totes 

les persones”. La nostra empresa disposa d’un Sistema de 

Gestió en Prevenció de Riscos Laborals (PRL) implantat i 

certificat, fent que els aspectes de seguretat i prevenció 

estiguin incorporats a tots els nivells de la nostra gestió i feina 

diària. 

 Les bones pràctiques ambientals: Els nostres serveis tenen 

implantat un Sistema de Gestió Ambiental segons la norma ISO 

14001:2004, així com un Programa de Bones Pràctiques 

Ambientals per a tots els treballadors. A més, un dels nostres 

objectius és potenciar les activitats locals i territorials que 

generen impactes positius sobre el medi ambient. Incloem 

doncs també en aquest projecte diverses propostes de millora 

de la sostenibilitat dels espais verds, així com propostes vers 
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l’educació i la sensibilització ambiental a les escoles i a la 

ciutadania. 

Per assolir-ho, el model de funcionament que es proposa es basa en 

els següents cinc pilars bàsics, centrats en les persones i en els 

mitjans. 

 Les brigades de jardiners. L’oficial i els peons, com a principals 

responsables de l’execució directa del manteniment i principals 

coneixedor de la realitat i necessitats diàries dels espais, de les 

feines, de la maquinària, eines i materials i tota la resta 

d’elements que intervenen en l’execució directa d’un servei de 

manteniment. L’Oficial és l’element clau que vetlla perquè les 

tasques es facin bé, a la vegada que els peons desenvolupin els 

seus hàbits i habilitats, i que tot es faci respectant les mesures 

de prevenció i amb respecte al medi ambient. Els oficials, a 

més, participen en la seva pròpia formació i la del personal que 

té al seu càrrec, com a element principal de la millora contínua. 

 El Responsable d’Àrea és la figura que canalitza tots els fluxos 

d’informació diària entre els Oficials i la resta de l’equip tècnic, i 

també amb l’Ajuntament. Vetlla per al desenvolupament del 

projecte de planificació i l’assoliment dels objectius, tot 

garantint: 

- El flux d’informació amb la direcció tècnica municipal. 

- El flux d’informació interna entre oficials. 

- El flux d’informació interna entre els oficials i l’equip 

tècnic i comercial, (actualitzacions dels inventaris, 

seguiment de la qualitat, etc). 

- La planificació i compliment de les Ordres de Treball. 

- El correcte reflex de la feina feta en els Informes de 

Feines Fetes. 
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- La formació de tots els membres de l’equip, en tots els 

àmbits necessaris per l’assoliment dels objectius. 

 L’Equip Tècnic i Comercial.  Que desenvolupa totes les tasques 

tècniques i comercials que garanteixin el control i seguiment del 

contracte sota els criteris de qualitat establerts i segons els 

fluxes de comunicació establerts, aportant solucions de millora, 

revisant les planificacions, realitzant els controls de qualitat, 

fent funcionar la base de dades, etc. 

 L’establiment d’uns Criteris de Qualitat de gestió dels espais 

verds que són els que marquen com volem que estiguin els 

espais verds, tot establint uns objectius qualitatius i mesurables 

per a cada jardí i a partir dels quals, aprofitant el coneixement 

que tenim de cada zona (els seus usos, les característiques dels 

elements vegetals, etc) obtingut per l’experiència i amb la 

gestió de la base de dades, es marquen unes freqüències 

inicials d’actuacions a portar a terme, tot conformant les Ordres 

de Treball. La clau és que aquestes freqüències no són comunes 

per tots els espais ni per un mateix criteri. El que sí que tenen 

en comú totes les zones etiquetades amb el mateix criteri són 

els objectius qualitatius esperats. L’objectiu és garantir una 

qualitat final de l’espai (no les vegades o hores que s’hi va a 

treballar), tot particularitzant la freqüència d’execució de les 

feines a les necessitats concretes de cada espai i que aquesta 

Ordre de treball sigui consensuada amb els serveis tècnics 

municipals 

 Una gestió centralitzada de tots aquests fluxos d’informació i 

dades a través d’una base de dades complerta i 100% 

informatitzada. Aquesta eina agrupa les dades, les 

interrelaciona i les tracta, presentant-les en múltiples formats i 

formes (informes, taules, gràfics, llistats, etc). Facilita i 
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garanteix que els fluxos d’informació esmentats tenen un bon 

suport al darrere. És una eina feta a mida per a cada 

ajuntament, i que integra i relaciona els quatre principals 

elements de gestió de la informació i de la documentació del 

servei, amb la qual treballarà a diari l’Oficial, el Cap d’Àrea i la 

resta de personal del servei: 

- L’Inventari dels espais i dels seus elements a mantenir. 

Aquest inclou un important salt qualitatiu en la seva 

forma i estructura, passant de ser una eina merament 

quantitativa i de presentació formal a una eina qualitativa 

i de treball, on les dades dels espais s’estructuren tenint 

en compte les feines de manteniment necessàries per a 

cada element. L’inventari passa a ser una font 

d’informació bàsica per a una òptima planificació del 

servei, que té en compte la realitat diferencial de cada 

espai, de cada element a mantenir i la seva variació en el 

temps. 

- Les Ordres de Treball són els document bàsics de 

planificació de la feina. S’elaboren amb la freqüència i la 

periodicitat necessària que cada feina, espai o àrea de 

manteniment exigeix. Aquestes passen a estar 100% 

informatitzades i directament relacionades amb l’inventari 

de cada espai i amb la resta de fluxos de dades del 

servei. 

- Els Informes de Feines Fetes passen de ser només un 

document en paper, a estar 100 % informatitzades i 100 

% relacionades amb la resta de dades del servei. 

D’aquesta forma s’obre la possibilitat de generar múltiples 

informes resum dels serveis realitzats en múltiples 

periodicitats (diàriament, mensualment, trimestralment, 
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anualment, etc) i en múltiples formats (taules, gràfics o 

llistats resum). Aquests informes són fàcilment 

comparables amb les ordres de treball, fet que permet 

tenir un control real i continu del compliment de 

l’execució d’aquestes ordres. 

- El Programa de Punts d’Inspecció de la Qualitat, (PPI) 

passa de ser un document en paper no directament 

relacionat amb els anteriors, a ser un document 100 % 

informatitzat i directament relacionat amb la resta de 

dades del servei. És el document que garanteix una 

revisió interna i periòdica de la qualitat de la feina 

executada segons els estàndards de qualitat prèviament 

assignats a cada espai. El PPI proporciona una bona part 

de la informació necessària per ajustar les ordres de 

treball i les freqüències que garanteixin la consecució de 

la qualitat assignada a l’espai en funció de la realitat del 

mateix. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 37 

 

 
Tot seguit adjuntem un gràfic que representa aquests plantejaments. 

 

 Figura 1. Esquema dels components i fluxos del Model de 

gestió 

2.2. La figura de l’oficial 

El funcionament del nostre Centre Especial de treball (CET) es basa en 

perseguir dos objectius bàsics: l’atenció de la persona (qualsevol 

treballador i molt especialment incidint en les persones que són ateses) 

i el compliment de les tasques encomanades.  

Els dos objectius coexisteixen i no poden funcionar l’un sense l’altre, és 

la veritable raó d’existir com a organització. 

Cadascun dels membres de l’equip de direcció té uns objectius que han 

d’orientar les tasques que realitzem, en el dia a dia: 

 Vetllar per assolir uns nivells productius competitius en el mercat 

 Treballar per tal que cada treballador amb discapacitat, 

aconsegueixi l’evolució que ell mateix s’ha marcat en l’àmbit 
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laboral (en conseqüència també en l’àmbit personal) 

Aquestes bases se sostenen en el sistema de gestió integrat, amb el 

qual treballa tota l’organització: 

 Garantir la qualitat del desenvolupament de totes les activitats. 

 Consolidar una cultura de la prevenció dels riscos laborals. 

 Vetllar per realitzar les activitats amb respecte vers el medi 

ambient. 

Justament, la figura de la qual depèn en bona mesura l’èxit d’aquest 

sistema de treball és l’Oficial, el responsable directe d’efectuar el 

manteniment dels espais verds, el que pot vetllar perquè les tasques 

es facin bé, a la vegada que els peons desenvolupin les habilitats i 

avancin (assolint el programa global d’orientació), i que tot es faci 

respectant les mesures de prevenció i amb respecte al medi ambient, 

a més de participar en la seva pròpia formació i la de la gent que té al 

seu càrrec. 

Ara, a més, és un element actiu i vital en el registre de les tasques 

tant quantitativament com qualitativament: és la peça clau del 

sistema de control de qualitat. Dins les seves funcions, l’oficial, a més 

de vetllar per la correcta execució de les feines segons els principis 

bàsics de la Fundació ha de registrar les dades necessàries per seguir 

el control quantitatiu del servei i actualitzar les dades inventariades. 

També és un dels punts claus del control qualitatiu quan controla de 

forma continuada dins les seves tasques diàries que cada espai 

compleixi els requisits establers en el criteri qualitatiu al qual pertany. 

2.3. El responsable d’àrea 

La figura del Responsable d’àrea és un nexe d’unió entre tots els 

elements que conformen i que intervenen en el servei. És un element 

tant executor com comunicador. 
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Està implicat, sent un element fonamental, en l’elaboració de la 

planificació del servei, en la definició dels criteris qualitatius i la 

classificació dels espais, en l’establiment de les freqüències per feina i 

per espai. 

És el responsable directe d’assegurar-ne l’aplicació i el compliment. De 

manera que ha de mantenir activa la comunicació entre oficials i tots 

els treballadors que conformen les brigades. Així com també, és el 

fluxe d’informació amb l’equip tècnic i comercial, comunicant tota la 

informació referent a les feines fetes, a canvis en l’inventari, al control 

qualitatiu i totes les accions i incidències. I de manera inversa, 

traslladant als treballadors els canvis decidits en l’execució del servei.  

Manté la comunicació diària amb els tècnics de l’ajuntament rebent i 

canalitzant la resolució dels comunicats i revertint la informació 

requerida. 

El responsable d’àrea vetlla per la formació de tots els membres del 

seu equip executiu en tots els àmbits necessaris per a la correcta 

execució del servei, respectant les mesures de prevenció i amb 

respecte al medi ambient, a més de participar en el pla global 

d’orientació. 

2.4. L’equip tècnic comercial 

Principalment, la funció de l’equip tècnic i comercial és recolzar i 

complementar les funcions efectuades per l’oficial i el responsable 

d’àrea. Però les seves responsabilitats són més extenses i cobreixen 

aspectes de planificació, control, comunicació, desenvolupament de 

les eines de gestió de dades, millores tècniques i medi ambientals, 

implementació de sistemes de prevenció de riscos, etc. 

L’equip tècnic i comercial és un equip multidisciplinari, amb 

coneixements extensos de diferents àmbits, que engloben totes les 

disciplines lligades al funcionament del servei. 
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L’equip elabora i estableix, conjuntament amb el Cap d’àrea, les 

planificacions marcant les freqüències òptimes de cada feina a cada 

espai, per garantir els criteris qualitatius establerts. 

Els criteris qualitatius inicialment els estableix aquest equip i els 

revisa contínuament segons els resultats obtinguts del control 

qualitatiu. 

Els membres que conformen l’equip, s’encarreguen del seguiment i 

control quantitatiu i qualitatiu del servei. Els resultats que se 

n’obtenen són utilitzats per l’equip per decidir canvis en les 

freqüències, les planificacions i els criteris qualitatius. 

L’equip vetlla per la correcta execució del servei, el compliment dels 

criteris qualitatius establerts i per l’actualització contínua del 

funcionament del servei. 

També elabora, desenvolupa, actualitza i assegura la correcta 

utilització i funcionament del Gestor de Dades dels Espais Verds. 

Està en comunicació constant amb el client complint tots els 

procediments de comunicació i coordinació amb l’ajuntament 

establerts, des de la comunicació diària, a les reunions periòdiques, 

lliurant la documentació requerida i revisant i consensuant accions 

amb la direcció tècnica municipal. El sistema de comunicació es 

desenvolupa en l’apartat 2.11 d’aquest document. 

L’equip tècnic també vetlla pel compliment de la normativa de 

Prevenció de Riscos Laborals i la seva correcta aplicació en tots els 

treballs duts a terme. L’aplicació i desenvolupament d’aquest 

normativa en el servei es desenvolupa en el punt 2.10. 

A part de les funcions que reverteixen d’una manera directa en el 

funcionament del servei, l’equip realitza estudis i elabora propostes 

de millora d’espais que poden revertir també en el servei, plantegen 

millores d’espai degradats, millores medi ambientals i aporta 
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solucions. Així com, elabora informes, ofertes i pressupostos.  

2.5. Distribució i funcionament de les brigades 

Els recursos humans assignats per portar a terme el manteniment 

integral dels espais verds, els estructurem en una composició bàsica 

d’àrea amb els equips ajustats. De cobertura setmanal incloent-hi el 

dissabte. Cada un dels equips durà a terme unes tasques del 

manteniment, tot i que tots ells poden realitzar qualsevol de les 

feines que no tinguin habitualment assignades, si és necessari. Tots 

els equips estaran coordinats pel cap d’àrea que planificarà, 

organitzarà els recursos, garantirà la supervisió i tindrà el contacte 

diari amb l’ajuntament. Canalitzant sempre el manteniment en base 

als objectius i els criteris proposats. 

Els equips, dimensionats segons l’inventari, es responsabilitzen de 

realitzar tasques específiques del manteniment.  

Les brigades es distribueixen al llarg de l’any en base a la planificació 

anual de totes les tasques de manteniment i tenint en compte les 

possibles variacions que vagin sorgint a mesura que es desenvolupin 

les tasques i possibles imprevistos i urgències que es puguin donar. 

Es disposa de planificacions generals anuals, particularitzades en dos 

semestres (estiu i hivern), que estructuren les tasques a dur a terme 

específicament per cada espai segons els criteris de manteniment 

establert per a cada un, que hem explicat en el Capítol 6 de Criteris 

de Gestió. 

Aquesta planificació anual s’entrega i es contrasta amb la Direcció 

Tècnica de l’ajuntament. 

A partir de la planificació anual es desgranen les ordres de treball 

mensuals. Periòdicament es generen les OT’s específiques i 

diferenciades en funció del feines assignades a cada brigada de 

manteniment.  
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Així, cada una de els brigades té la seva pròpia planificació, quedant 

establert en tot moment la tasca que ha de portar a terme, alhora 

que queda establert les tasques que es duen a terme a cada espai, en 

quina freqüència i quan. 

Tal i com s’exposa en l’apartat 2.6.2., es poden generar OT’s per a 

tot el municipi, per determinats espais en funció de la seva ubicació, 

o en funció de la brigada de manteniment que hi treballa, o en funció 

dels tipus d’elements que els configuren. 

Entre les tasques desenvolupades per les quatre brigades també es 

controlen i recompten periòdicament les falles en l’arbrat, així, a 

finals d’any s’obté un llistat de baixes que s’entregarà a la direcció 

tècnica de l’ajuntament. En base a aquest llistat, en el primer 

trimestre de l’any, es dur a terme la reposició d’aquest arbrat i es 

lliurarà a la direcció tècnica l’informe pertinent. 

La poda és una de les feines de manteniment i per tant es recull dins 

la planificació general, però degut al seu requeriment de gran 

quantitat de recursos en un període concret i a la importància de la 

seva execució, requereix una programació específica amb detall de 

dates i ordre d’espais a executa. Aquest ordre d’espais i el calendari 

haurà d’estar consensuat amb la direcció tècnica de l’ajuntament. 

Una de les tasques responsabilitat de la brigada 1 que requereix una 

planificació específica és l’aplicació de tractaments fitosanitaris. Els 

tractaments per al control de plagues estacionals o les accions 

cícliques sobre plagues i malalties en concepte preventiu disposen de 

les seves planificacions específiques, les quals es lliuraran a la 

direcció tècnica per a la seva supervisió i per prendre les mesures de 

seguretat i comunicació pertinents. 

Tota actuació de caire puntual que s’hagi de dur a terme, com poden 

ser trasplantaments o les reposicions de material com sauló o graves, 

es planificarà degudament i es contrastarà amb l’ajuntament. 
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Una de les bases del servei és la conscienciació respecte el medi 

ambient treballant amb criteris de sostenibilitat, l’altra és la 

consciència dels recursos disponibles i el seu màxim aprofitament. Un 

aspecte clau és el reg. Tots els sistemes automatitzats de reg es 

revisen periòdicament per tal de garantir-ne el funcionament 

correcte. El reg de cada espai  està programat segons les seves 

necessitats i segons l’època de l’any.  

Dins de la planificació anual es tenen en compte tots els 

esdeveniments i actuacions que s’han de coordinar en funció de 

l’època de l’any i les activitats que van tenint lloc al municipi. El 

temps que portem formant el servei de manteniment de jardineria 

dels ajuntaments pels quals treballem ens ha permès conèixer les 

necessitats a cada moment a cada espai de municipi, ajustant les 

tasques del manteniment als esdeveniments que anualment es donen 

durant l’any. Així, tenim una programació que recull les necessitats i 

ens permet organitzar els recursos òptims en tot moment. 

El Cap d’Àrea garanteix una bona transmissió de les ordres de treball 

cap als Oficials de les brigades i vetlla per al correcte compliment i 

execució d’aquestes ordres. Paral·lelament, l’Oficial és el responsable 

de l’execució directa del manteniment i el responsable de recollir 

diàriament l’espai mantingut i el tipus de feina realitzada sobre cada 

element de l’espai verd complimentant l’Informe Diari de Feines.  

Els informes diaris de feines s’informatitzen en el Gestor de Dades 

podent generar múltiples informes resum dels serveis realitzats en 

múltiples periodicitats (diàriament, mensualment, trimestralment, 

anualment, etc.) i en múltiples formats (taules, gràfics o llistats 

resums). Els informes generats es lliuraran periòdicament a la 

direcció tècnica de l’ajuntament. 

L’Oficial, dins les seves funcions, també és un dels punts claus del 

control qualitatiu, controlant de forma continua dins les seves tasques 
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diàries que cada espai compleixi els requisits establerts en el criteri 

qualitatiu al que pertany. 

Conjuntament, l’oficial de brigades amb un oficial tècnic i el cap 

d’àrea realitzen les inspeccions periòdiques in-situ seguint una 

temporalitat de control definida. Els resultats es recullen en el 

Programa de Punts d’Inspecció d’on se n’extreuen els informes 

pertinents. 

Les dades pertinents a les Ordres de Treball, als Informes Diaris de 

feines i al Programa de Punts d’Inspecció estan centralitzades en el 

Gestor de Dades, de manera que tota aquesta informació es pot 

treballar conjuntament i extreure’n uns resultats que permetran a 

l’equip tècnic del CET de la FTS, conjuntament i contrastadament 

amb la direcció tècnica de l’ajuntament reajustar les OT’s, les 

freqüències i distribució dels recursos per tal d’obtenir una millora 

continua del servei. 

 

2.6.1. El procediment de planificació i organització del servei  

La planificació i organització del servei és l’element més important de 

tot el procés operatiu del servei de manteniment dels espais verds, i 

com a tal i seguint amb la norma de Qualitat ISO 9001 amb la que 

treballem, aquesta queda descrita en un procediment, on es 

desenvolupa i defineix clarament la seqüència d’operacions, les 

responsabilitats, els impresos a utilitzar, els terminis, els recursos, els 

criteris, els controls, etc... corresponents al servei. Aquest 

procediment està recolzat per altres documents: Registres, 

Instruccions de Treball, Fitxes Tècniques, Impresos. 

Tot seguit passem a descriure i resumir quina és aquesta seqüència 

d’operacions, responsabilitats i impresos principals, que després 

veurem també més desenvolupada i detallada en el punt 2.8. el 

GESTOR DE DADES DELS ESPAIS VERDS. 
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2.6.2. L’ordre de treball  

A partir de les feines i freqüències marcades per la Direcció Tècnica 

de l’Ajuntament; a partir dels criteris de qualitat establerts i del 

coneixement sobre els espais, derivat de l’experiència dels Oficials, 

Cap d’Àrea i Tècnics de la Fundació i també a partir de la informació 

derivada de l’inventari, el Cap d’Àrea del servei estableix les ORDRES 

DE TREBALL que considera necessàries per garantir una bona 

transmissió cap als Oficials de quines són les feines i freqüències a 

executar a cada espai i sobre cada element, durant tot l’any. A 

continuació la Figura 2 s’adjunta una imatge reduïda de la plantilla 

del document IMP-CET-0801d’Ordre de Treball. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Cap d’àrea genera dues ordres de treball anuals que serviran de 

base i guia per a la planificació posterior mensual, diària o periòdica 

del servei. Es tracta de l’Ordre de Treball del període comprès entre 

ABRIL I SETEMBRE (o altrament dita OT d’Estiu) i l’Ordre de Treball 

Figura 2. IMP-CET-0801 Ordre de Treball 
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del període comprès entre OCTUBRE I MARÇ (o altrament dita OT 

d’hivern). Es diferencien principalment aquestes dues OT’s perquè 

existeixen diferències importants (per motius climàtics i d’evolució 

estacional dels vegetals) entre les feines i les seves freqüències entre 

aquests dos períodes, com per exemple el cas de les segues de gespa 

(estiu) o bé la poda de l’arbrat (hivern). 

Malgrat ser generades pel Cap d’àrea aquestes no són aprovades fins 

que no són revisades per l’Equip Tècnic de la Fundació i comunicades 

i acordades amb la Direcció Tècnica de l’Ajuntament, tenint sempre 

com a objectiu el de complir amb els criteris de qualitat prèviament 

acordats. 

Al punt 2.11 on definim la comunicació es detalla millor com 

s’estableix la transmissió de la informació referent a les Ordres de 

Treball entre la Fundació i l’Ajuntament. 

 

2.6.3. L’informe diari de feines i el full diari de feines.  

Una vegada executades les feines seguint l’Ordre de Treball, l’Oficial 

diàriament complimentarà l’INFORME DIARI DE FEINES on indicarà 

l’espai mantingut i el tipus de feina realitzada sobre cada element de 

l’espai verd.  

L’oficial també complimentarà diàriament el FULL DIARI DE FEINES, 

on hi indicarà els recursos humans, materials i de maquinària 

empleats i els residus generats.  
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A continuació les figures 3 i 4 s’adjunta una imatge de les plantilles 

del document IMP-CET-0803 d’Informe Diari de Feines i del document 

IMP-CET-0802 de Full Diari de Feines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. IMP-CET-0803 Informe Diari de Feines 
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Figura 4: IMP-CET-0802 Full Diari de Feines. 
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2.6.4. El programa de punts d’inspecció (ppi)  

Un Oficial Tècnic de l’Oficina Tècnica del departament de Serveis, 

amb experiència també com a Oficial de brigada, juntament amb el 

Cap d’Àrea, realitzen periòdicament inspeccions in-situ dels espais 

verds mantinguts, seguint una temporalitat de control definida. Els 

resultats d’aquestes inspeccions es reflecteixen en l’imprès de 

PROGRAMA DE PUNTS D’INSPECCIÓ (PPI), on s’avalua la correcta 

execució de les feines, l’estat dels espais verds respecte als criteris de 

qualitat establerts i on s’indicaran les observacions oportunes, que 

seran traslladades a l’Oficial en cas que sigui necessari fer alguna 

acció correctiva o arranjament sobre l’espai verd. 

Aquests resultats seran una eina més també per a la revisió dels 

criteris de qualitat establerts i les ordres de treball i freqüències, per 

part del Cap d’Àrea, de l’Equip Tècnic i de la Direcció Tècnica del 

servei, aconseguint-ne així una millora contínua en base als resultats 

reals obtinguts. 

Dit d’una altra manera, el PPI és l’eina interna de la Fundació que 

permet veure in situ, sobre l’espai mantingut, si les freqüències 

d’actuació marcades a l’ordre de treball són les correctes per 

mantenir aquell espai segons els criteris de qualitat establerts, o bé 

cal fer una modificació de freqüències per acomplir els criteris, 

ajustant les feines a les necessitats reals de cada espai i element. 

A continuació s’adjunta la plantilla del document IMP-CEP-0806 

Programa de Punts d’Inspecció. 
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2.7. Els criteris de gestió d’espais verds  

Els criteris de gestió estableixen la relació entre el nivell de qualitat 

demandat per la ciutadania i el municipi i els recursos econòmics 

actuals. Aquesta relació ve determinada per diferents factors com la 

ubicació dels espais, l’ús i els usuaris. I els criteris procuren un 

aprofitament adequat dels recursos disponibles sent la base de partida 

de la planificació del servei. 

Figura 5: IMP-CET-0806 Programa de Punts d’Inspecció (PPI). 
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Els factors més rellevants que intervenen en la classificació dels espais 

per criteris són: 

- La tipologia dels espais verds 

- Objectes de manteniment 

- Intensitat d’ús 

- Ubicació dels espais 

- Recursos humans i materials 

- Pressió ciutadana 

La intensitat d’ús, i per tant el grau de deteriorament dels espais del 

manteniment, va principalment en funció de les necessitats dels 

usuaris, és a dir, la relació entre usuaris i espais del municipi, de la 

tipologia de l’espai i la ubicació d’aquest. 

S’han establert tres criteris qualitatius, de manera que, cada criteri 

marca els llindars de qualitat mínims que hauran de complir els espais 

classificats dins el criteri. 

Els criteris qualitatius són: 

- Criteri 1 – Òptim 

- Criteri 2 – Bo 

- Criteri 3 – Acceptable 

La classificació d’aquests criteris garanteix un nivell de qualitat mínim 

que com a molt baix serà acceptable, no es contempla que hi pugui 

haver cap espai amb una qualitat inferior. 

Els criteris es defineixen segons els objectes de qualitat i aquests en 

base als paràmetres valorables. 

 Els objectes de qualitat són els elements bàsics dels espais 
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susceptibles a ser avaluats.  

 Els paràmetres són les característiques de cada objecte que es 

valoren. 

Per a cada criteri qualitatiu es defineix el valor del paràmetre que 

s’avalua de cada objecte. 

Els objectes qualitatius que es tenen en compte són: 

- Gespa 

- Plantes, arbusts i tanques 

- Arbrat 

- Zones de desbroç 

- Superfícies sense cobertura vegetal 

- Superfície aquàtica 

- Zones verdes en estat natural 

 

2.7.1. Definició  

Definició de la valoració de cada paràmetre per cada objecte de qualitat 

segons criteri 

Objecte: GESPA 

 Paràmetre: NETEJA 

 Valoració:  

o CRITERI 1: Absència de males herbes, restes vegetals i 

altres objectes. 

o CRITERI 2: Presència puntual de males herbes, restes 

vegetals i altres objectes. 
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o CRITERI 3: ---- 

 Paràmetre: ESTAT FITOSANITARI 

 Valoració:  

o CRITERI 1: Absència de plagues i malalties. 

o CRITERI 2: Absència de plagues i malalties. 

o CRITERI 3: --- 

 Paràmetre: COBRIMENT 

 Valoració:  

o CRITERI 1: Superfície homogènia (sense presència de 

males herbes) i terreny regular (sense forats ni clapes) 

o CRITERI 2: Traces d’heterogeneïtat i d’irregularitat. 

o CRITERI 3: --- 

 Paràmetre: ALÇADA DE TALL 

 Valoració:  

o CRITERI 1: Alçada uniforme i fins a 6cm d’alçada. 

o CRITERI 2: Alçada fins a 8cm d’alçada. 

o CRITERI 3: --- 

 

Objecte: PLANTES, ARBUSTS I TANQUES 

 Paràmetre: NETEJA 

 Valoració:  

o CRITERI 1: Absència de males herbes, restes vegetals i 

altres objectes. 
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o CRITERI 2: Presència puntual de males herbes, restes 

vegetals i altres objectes. 

o CRITERI 3: Presència tolerable de males herbes, restes 

vegetals i altres objectes. 

 Paràmetre: ESTAT FITOSANITARI 

 Valoració:  

o CRITERI 1: Absència de plagues i malalties. 

o CRITERI 2: Presència puntual de plagues i malalties. 

o CRITERI 3: Presència de plagues i malalties fins a un 

límit tolerable sense comportar perill de contaminació. 

 Paràmetre: RETALL, ESPORGA I COMPOSICIÓ 

 Valoració:  

o CRITERI 1: Ben formats, amb homogeneïtat de 

composició dels elements vegetals i absència de planta 

malmesa o brancatge mort o sec. 

o CRITERI 2: Formació natural amb presència puntual de 

planta malmesa o brancatge mort o sec. 

o CRITERI 3: Diferències en la composició que no altera 

substancialment la formació i amb possibles falles 

puntuals. 

Objecte: ARBRAT 

 Paràmetre: NETEJA 

 Valoració:  

o CRITERI 1: Absència de males herbes, restes vegetals i 

altres objectes en l’escocell. 
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o CRITERI 2: Presència puntual de males herbes, restes 

vegetals i altres objectes en l’escocell. 

o CRITERI 3: Presència tolerable de males herbes, restes 

vegetals i altres objectes en l’escocell. 

  Paràmetre: ESPORGA I FORMACIÓ 

 Valoració:  

o CRITERI 1: Arbres ben formats i amb absència de 

brancatge mort o sec. 

o CRITERI 2: Arbres amb formació natural i amb 

presència puntual de brancatge mort o sec. 

o CRITERI 3: Arbres amb formació natural i amb 

presència tolerable de brancatge mort o sec sempre i 

quan no comporti perill per als usuaris. 

 Paràmetre: ESTAT FITOSANITARI 

 Valoració:  

o CRITERI 1: Absència de plagues i malalties. 

o CRITERI 2: Presència puntual de plagues i malalties. 

o CRITERI 3: Presència de plagues i malalties fins a un 

límit tolerable sense comportar perill de contaminació. 

Objecte: ZONES DE DESBROÇ 

 Paràmetre: NETEJA 

 Valoració:  

o CRITERI 1: Absència de restes vegetals i altres objectes. 

o CRITERI 2: Presència puntual de restes vegetals i altres 

objectes. 
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o CRITERI 3: Presència tolerable de restes vegetals i altres 

objectes. 

 Paràmetre: RECOBRIMENT I UNIFORMITAT 

 Valoració:  

o CRITERI 1: Totalitat de superfície coberta i terreny 

anivellat. 

o CRITERI 2: Irregularitats puntuals en el recobriment i en el 

terreny. 

o CRITERI 3: Mancança de cobriment i irregularitats en el 

terreny dins uns límits tolerables sense comportar perill per 

als usuaris. 

 Paràmetre: ALÇADA DE TALL 

 Valoració:  

o CRITERI 1: Fins a 20cm d’alçada. 

o CRITERI 2: Fins a 35cm d’alçada. 

o CRITERI 3: Fins a 35cm d’alçada i herbes del contorn que 

envaeixen puntualment el paviment. 

Objecte: SUPERFÍCIES SENSE COBERTURA VEGETAL 

 Paràmetre: NETEJA 

 Valoració:  

o CRITERI 1: Absència de males herbes, restes vegetals i 

altres objectes (a excepció de vorals). 

o CRITERI 2: Presència puntual de males herbes, restes 

vegetals i altres objectes (a excepció de vorals). 

o CRITERI 3: Presència tolerable de males herbes, restes 
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vegetals i  altres objectes (a excepció de vorals). 

 Paràmetre: ESTAT (UNIFORMITAT I ANIVELLAMENT) 

 Valoració:  

o CRITERI 1: Distribució uniforme del material. 

o CRITERI 2: Distribució uniforme però amb dispersió 

puntual del  material. 

o CRITERI 3: Distribució irregular i falles puntuals de material 

fins a un límit tolerable. 

Objecte: VORALS 

 Paràmetre: MALES HERBES 

 Valoració:  

o CRITERI 1: Absència de males herbes.  

o CRITERI 2: Presència puntual de males herbes. 

o CRITERI 3: Presència tolerable de males herbes. 

Objecte: SUPERFÍCIE AQÜÀTICA 

 Paràmetre: NETEJA 

 Valoració:  

o CRITERI 1: Absència d’elements estranys en superfície i 

puntual en el fons. 

Objecte: ZONES VERDES EN ESTAT NATURAL 

Aquestes zones estan incloses dins el CRITERI 3 ja que la neteja, el 

desbroç i els tractaments fitosanitaris s’executaran segons necessitats 

en funció de la particularitat de cada espai.  
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2.7.2. Classificació  

En base als llindars de qualitat establers per cada criteri classifiquem 

tots i cadascun dels espais i arbrat viari del municipi. 

La classificació en un criteri indica el nivell de qualitat que haurà de 

tenir l’espai. La classificació de l’espai és un del punts bàsics de la 

planificació, però no l’únic, ja que un mateix paràmetre d’un mateix 

objecte però d’espais diferents, tot i pertànyer al mateix criteri, pot 

requerir diferent nombre d’actuacions per garantir el nivell de qualitat 

marcat. El diàleg permanent amb la direcció tècnica i el contrast de les 

dades són factors imprescindibles per poder ajustar els recursos 

necessaris, freqüències d’actuacions, destinats a cada espai per 

garantir els nivells de qualitat marcats en els criteris.   

 

2.8. El gestor de dades dels espais verds  

2.8.1. Presentació  

Les feines i freqüències de manteniment esperades; l’inventari 

d’espais i dels seus elements; els criteris de qualitat de manteniment 

d’aquests espais; les ordres de treball; els comunicats del client; les 

feines de manteniment executades; les feines puntuals o no previstes 

executades; les persones que han treballat a cada espai; la seva 

formació; les seves propostes de millora; la maquinària i materials 

utilitzats; els controls periòdics de qualitat dels espais; les queixes; 

etc..., poden generar una gran quantitat d’informació i dades en 

paper que han de mantenir una relació entre elles i que cal poder 

revisar i tractar habitualment i de forma ràpida i eficaç per tal de 

poder conèixer, en tot moment, quina és la realitat dels espais verds 

del municipi i del seu manteniment, tant quantitativament com 

qualitativament. 

Estem convençuts que els temps actuals demanen un esforç extra de 

planificació i optimització dels recursos, i que aquesta planificació 
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només pot ser òptima si es basa en el coneixement, en el 

coneixement que tenen les persones, però també en el coneixement 

obtingut del tractament adequat de totes les dades o informació 

mencionada que genera el servei.  

Però, podem fer un tractament ràpid i eficaç de les dades si algunes 

només les tenim en paper?  

Creiem que no. Creiem que cal utilitzar les noves tecnologies, essent 

innovadors però a la vegada coneixedors del que representen, dels 

seus avantatges i de les seves limitacions. Així que és amb aquest 

objectiu que aprofitem el concurs d’aquesta nova contracta per 

presentar-los el GESTOR  DE DADES DELS ESPAIS VERDS, una nova 

eina informàtica de gestió de la planificació i seguiment del servei, 

ideada, dissenyada, desenvolupada i implantada pels mateixos 

tècnics de la Fundació Santa Teresa, compendi de diversos anys de 

treball i maduració d’idees de projectes informàtics, que engloba i 

millora totes les dades, els documents i eines de planificació i gestió 

del servei que utilitzàvem anteriorment i els relaciona directament a 

través d’una complexa però personalitzada, adaptable i oberta base 

de dades. 

 

2.9. La formació  

2.9.1. Formació a la Fundació Privada Santa Teresa. 

Una de les línies estratègiques de la Fundació és “Capacitar a les 

persones per tal de poder assumir els nous reptes plantejats”. 

Amb aquest objectiu hem creat un Departament de Formació, 

sensibilització i capacitació, que compta amb una especialista en 

formació i es coordina amb els diferents Departaments i Serveis per 

planificar i desenvolupar els plans de formació.  

Així mateix hem establert un procediment (SG-IN-19) que regula 

específicament la formació, sensibilització i capacitació.  
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Una vegada hem identificat les necessitats de formació per tot el 

personal, els responsables dels diferents Departaments o Serveis fan 

les propostes de formació que consideren oportunes, que s’incorporen 

dins del Programa Anual de Formació. Posteriorment es planifica i 

s’executa la formació (amb personal i mitjans interns o externs) i 

posteriorment es valora, tant pel professor com per l’alumne i pel seu 

responsable. 

És important el fet de tenir definits tots els llocs de treball de l’entitat  

així com també tenir permanentment la comparació entre els perfils 

generals globals de l‘entitat i els perfils de les persones que hi 

treballen. 

Per altra banda, es garanteix la formació bàsica de cada persona 

nova que comença a treballar amb nosaltres. 

Anualment destinem una quantitat molt significativa d’hores a la 

formació de tots els treballadors; l’any 2009 varem superar les 5.335 

hores, varem organitzar 8 cursos interns i vam participar en 12 

accions formatives externes. 

Tots els treballadors de l’entitat tenen reservat un mínim de 20 hores 

anuals de formació, i aquesta queda registrada i acreditada. 

Per últim, comentar que la nostra entitat desenvolupa diversos 

programes formatius també per ciutadans dels pobles on actuem: 

cursos de formació ocupacional, activitats formatives per nens i joves 

en edat escolar i activitats formatives i de sensibilització per la 

població en general. 

 

2.9.2. Formació ocupacional  

La nostra Fundació és un centre col·laborador del Departament de 

Treball, organitzem cursos de Formació Ocupacional per persones 

amb discapacitat. Aquests cursos estan orientats a la sortida laboral 
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que considerem adient, segons les capacitats i les habilitats dels 

alumnes, una vegada superin el curs.  

L’any 2009 es van portar a terme dos cursos de formació:  

 Un de jardineria per 12 alumnes 

 Un de màquines, eines i manipulació de subconjunts per 12 

alumnes 

Aquest any 2010 estem realitzant dos cursos de formació: 

 Un de jardineria per 10 alumnes 

 Un de màquines, eines i manipulació de subconjunts per 12 

alumnes 

Els ciutadans/es en situació d’atur, majors de 16 anys que tenen  

discapacitat, ja sigui de tipus físic, psíquic, sensorial o malaltia 

mental, poden trobar a la nostra entitat l’oportunitat d’aprendre un 

ofici que els permeti posteriorment inserir-se al mercat laboral.  

Formem les persones amb l’objectiu de vincular-les al món laboral. 

Un cop finalitzada aquesta formació, treballem per donar resposta a 

cada persona,  en funció de les seves necessitats, ja sigui creant nous 

llocs de treball al Centre Especial de Treball o bé orientant a l’alumne 

per tal de que pugui trobar un lloc de treball al mercat ordinari.  

Ens dediquem des de fa 10 anys a fer aquesta tasca, i els resultats 

obtinguts ens mostren un important  índex d’inserció. Més del 80% 

dels alumnes amb els que treballem han tingut un contracte de 

treball un cop finalitzada la formació. 
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2.9.3. Formació continuada  

Fa 18 anys que treballem fent manteniment de jardins i tenint cura 

dels espais verds. En aquest sector ens hem convertit en una de les 

empreses de jardineria amb més treballadors de la comarca 

(actualment 130). Apostem per una jardineria sostenible i racional, 

que incorpora tant els últims avanços a nivell tecnològic, com tècnic i 

de seguretat. Estem especialitzats en jardineria pública, però també 

treballem per empreses. Entre d’altres clients tenim els Ajuntaments 

del Vendrell, Calafell, l’Arboç, Santa Oliva, Albinyana,  Bellvei, 

Castellet i la Gornal, Cubelles, i empreses com Kettal i Cristaleria 

Espanyola o Kellogs 

Aquesta tasca requereix estar preparats per afrontar aquests reptes i 

altres de nous. Es per això que la formació continuada té un paper 

fonamental en el dia a dia dels nostres equips de treball.  

El nostre actiu més important són les persones i per això tenim cura 

de forma especial les inversions en formació. Considerem als nostres 

treballadors com a “treballadors del coneixement”, valorant la seva 

professionalitat, experiència, aportacions, propostes,... en definitiva 

valorant-los com a persones íntegres que ens aporten molt més que 

el seu temps, ens aporten la seva il·lusió i el seu coneixement per 

créixer conjuntament en els objectius comuns. 

Des de l’any 2003 tenim implantat un Sistema de Gestió Integral 

conforme amb la norma UNE-EN-ISO 9001:2000 de sistemes de 

qualitat, on l’abast de la certificació és, entre d’altres activitats, la 

dels serveis generals de jardineria, la gestió de cursos de formació 

ocupacional i de formació continuada. A través d’aquest sistema 

organitzem la formació dels jardiners elaborant un pla de formació 

específic i adaptat a les necessitats formatives que tenim en cada 

moment.  

El pla de formació que portem a terme actualment pels treballadors 
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de jardineria, ha estat dissenyat i creat per nosaltres mateixos i 

inclou les accions formatives internes i externes, totes elles enfocades 

a millorar la qualitat del servei que donem en el dia a dia. Tots els 

treballadors/es de jardineria podem proposar fer una acció formativa 

o una altra, els procediments establerts per la formació ens permeten 

que tothom tingui la possibilitat de participar de forma activa en la 

formació de l’equip i/o la pròpia. Aquesta dinàmica crea un bon nivell 

de formació de tot l’equip i ens permet créixer professionalment a les 

persones que hi formem part.  

Un dels objectius de Fundació Santa Teresa és millorar la qualificació 

professional de les persones amb discapacitat, per tal de potenciar no 

només la professionalitat del servei de jardineria sinó també per 

capacitar a la persona amb disminució per treballar al mercat 

ordinari. L’equip d’oficials i tècnics del servei segueix un pla de treball 

individualitzat amb cada jardiner/a amb discapacitat per tal d’assolir 

aquest repte, formant constantment a la persona per tal de millorar 

la qualificació professional, facilitant així el procés d’inserció laboral.  

La Generalitat de Catalunya, a través del CIDEM, ha incorporat el 

nostre procediment de “Formació, sensibilització i capacitació” dins 

del llibre “Sistemes Integrats de Gestió”, que vol servir com a eina 

que ajudi les empreses catalanes a modernitzar-se i adaptar-se als 

nous temps, incorporant criteris de qualitat i innovació tant als 

dissenys i processos d’elaboració de productes i serveis com a 

l’estratègia de gestió. 
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2.10. La prevenció de riscos laborals  

2.10.1. Política de prevenció de riscos laborals 

La Fundació Privada Santa Teresa considera que les persones són 

l’element fonamental de la nostra organització. Per això ha establert 

com a línies estratègiques “Garantir que la política de prevenció es 

faci visible a l’entitat, amb la implicació de totes les persones” i 

“Aconseguir la motivació del treballadors i la implicació en les 

polítiques i els objectius de l’ entitat, capacitant-los per tal de poder 

assumir els nous reptes plantejats”.  

En aquest sentit la Direcció assumeix la responsabilitat de definir, 

implantar i mantenir una política de prevenció de riscos laborals que 

faci possible el desenvolupament d’aquesta línia estratègica en totes 
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les activitats de la Fundació. 

La nostra política de prevenció de riscos laborals s’inspira en dos 

principis bàsics: el compliment de tota la normativa aplicable i la 

millora contínua de les activitats desenvolupades amb la finalitat de 

minimitzar els accidents i protegir a les persones. 

 

2.10.2. Model organitzatiu  

La llei de Prevenció de Riscos Laborals, en endavant LPRL, en els seus 

articles 30 i 31 estableix que l’organització formal pel 

desenvolupament de l’actuació preventiva es realitzarà amb mitjans 

propis de l’empresa, els quals podran complementar-se concertant 

mitjans aliens per aquelles activitats que no es poden assumir dins 

d’algunes modalitats que s’estableixen el capítol 3 del Reglament dels 

Serveis de Prevenció. 

La direcció de FUNDACIÓ PRIVADA SANTA TERESA ha optat per un 

model organitzatiu de Servei de Prevenció Aliè. 

El nostre Departament de Prevenció compta amb una tècnica superior 

en les 3 especialitats, una tècnica superior en Seguretat i Salut 

Laboral i amb el suport d’una empresa externa. 

D’altra banda, la Llei 54/2003, de reforma del marc normatiu, en el 

seu article segon especifica la necessitat d’integrar la prevenció dels 

riscos laborals en el procés productiu de l’empresa. 

Seguint els anteriors criteris, el Sistema de Gestió i Organització de la 

Prevenció correspon a un model de Gestió Integrada, les 

característiques bàsiques del qual són: 

 La direcció assumeix la responsabilitat màxima de la seva 

definició i posterior aplicació. 

 La línia de comandament, segons queda definit a 
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l’organigrama de l’entitat, adquireix la responsabilitat de la 

seva posada en pràctica i de la seva gestió a l’àmbit propi i 

específic de les seves competències. 

 Els treballadors tenen l’obligació d’incorporar les activitats de 

prevenció i protecció com a part integrant de les seves 

tasques. Així mateix els correspon el dret de ser consultats i 

a tenir una participació activa en el desenvolupament del Pla 

de Prevenció a través del Comitè de Prevenció de Riscos 

Laborals de l’entitat. 

 La direcció i la línia de comandament comptaran amb el 

suport i assessorament de l’interlocutor amb el servei de 

prevenció aliè per tal d’organitzar i controlar les activitats 

preventives. 

 S’ha establert un concert amb una empresa externa per tal 

que desenvolupi les activitats que l’empresa no pugui 

executar pels seus propis mitjans. 

 Entre les funcions contractades amb el Servei de Prevenció 

Aliè (SPA) es troben les corresponents a la vigilància i 

control de la salut dels treballadors. 

 Amb la finalitat d’organitzar i controlar les activitats del 

Servei de prevenció aliè s’ha nomenat a un interlocutor amb 

el SPA. 

 

2.10.3. Funcions i responsabilitats  en matèria preventiva  

GERÈNCIA 

És responsabilitat de Gerència garantir la seguretat i la salut dels 

treballadors al seu càrrec. Per això defineix les funcions i  

responsabilitats corresponents a cada nivell jeràrquic i assigna els 
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recursos necessaris,  tant humans com materials, per aconseguir els 

objectius amb la finalitat de complir el disposat en aquest pla 

RESPONSABLES DE DEPARTAMENT 

Ha d’elaborar y transmetre els los procediments, pràctiques i 

instruccions referents a les feines que es duguin a terme a la seva 

secció. 

Ha de vetllar pel compliment dels procediments i instruccions per part 

dels treballadors al seu càrrec, assegurant-se que es porti a terme en 

les degudes condicions de seguretat. 

Ha d’informar als treballadors afectats dels riscos existents en els 

seus llocs de treball i de les mesures  preventives i de protecció a 

adoptar. 

Ha d’analitzar els treballs que es porten terme a la seva secció amb 

l’objecte de detectar possibles riscos o deficiències per a la seva 

eliminació o minimització. 

Ha d’investigar tots els accidents i incidents ocorreguts a la seva 

secció segons el procediment establert 

Ha de formar als treballadors per a la correcta realització de les 

tasques que tinguin assignades i detectar les carències al respecte. 

TREBALLADORS: 

Han de conèixer i complir amb la normativa, procediments i 

instruccions que afectin a la seva feina en matèria de prevenció de 

riscos. 

Han d’utilitzar adequadament les màquines, els aparells, eines i, en 

general, qualsevol altre mitjà amb el qual desenvolupen la seva 

activitat. 

Han d’utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció 
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facilitats. 

No han de posar fora de funcionament i utilitzar correctament els 

dispositius de seguretat existents o que s’instal·lin en els medis 

relacionats amb la seva activitat. 

Han d’informar d’immediat al seu superior jeràrquic directe, respecte  

qualsevol situació que, al seu parer, comporti un risc per a la 

seguretat i salut dels treballadors. 

Han de cooperar amb l’empresa per tal que aquest pugui garantir 

unes condicions de treball  que siguin  segures i no comportin riscos 

per a la seguretat i salut dels treballadors. 

Han de mantenir net i endreçat el seu entorn de treball, situant els 

equips de treball i materials en els llocs assignats. 

Han de suggerir les mesures que considerin oportunes en el seu 

àmbit de treball per a millorar la qualitat, la seguretat i l’eficàcia del 

mateix. 

DELEGATS DE PREVENCIÓ 

Han de participar en l’elaboració, posada en pràctica i avaluació dels 

plans i programes de PRL de l’entitat (pla d’actuacions preventives) 

Han de promoure iniciatives sobre mètodes i procediments per a 

l’efectiva prevenció dels riscos, proposant a l’entitat la millora de les 

condicions o la correcció de les deficiències existents. 

Han de conèixer directament la situació relativa a la prevenció de 

riscos tant del propi servei com del centre de treball, portant a terme 

les visites que es considerin oportunes. 

Han de conèixer els documents i informes relatius a les condicions de 

treball que siguin necessàries per al compliment de les pròpies 

funcions, així com els procedents de l’activitat del servei de prevenció 
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aliè. 

Han de conèixer i analitzar els danys produïts en la salut o en la 

integritat física dels treballadors, amb l’objectiu de valorar les seves 

causes i proposar les mesures preventives oportunes 

Han de comunicar al propi departament els aspectes relacionats en 

matèria de PRL que s’hagin proposat al CPRL. 

Han d’aportar al CPRL les necessitats, propostes, etc... detectades al 

propi departament.  

Han de fer les propostes de formació que es considerin oportunes en 

funció de les necessitats detectades. 

Han de participar en l’elaboració, seguiment, valoració i aprovació 

dels objectius anuals del SGPRL . 

Han de conèixer l’estat de situació dels indicadors d’eficàcia del 

SGPRL i proposar les actuacions i/o millores oportunes. 

Han de conèixer i informar la memòria i programació anual del servei 

de prevenció aliè. 

Han de conèixer i aprovar el programa de seguiment, vigilància i 

manteniment de les mesures preventives. 

Han de conèixer i aprovar l’informe de seguretat i compliment de les 

mesures preventives. 

Han de conèixer i aprovar el calendari de visites de seguretat. 

Han de promoure la cooperació dels treballadors en l’execució de la 

normativa sobre PRL. 

RESPONSABLE DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (RPRL): 

Ha d’assegurar-se de que s’estableixen, mantenen i s’implementen 

els requisits de la norma OHSAS 18001 i que són mantinguts al dia i 
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actualitzats. 

Ha d’informar al RQMA i a la direcció del funcionament del Sistema de 

Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals, i de qualsevol necessitat de 

millora del mateix. 

Ha d’assegurar la presa de consciència de tot el personal sobre els 

riscos Laborals que els afecten.  

Ha de coordinar-se amb el servei de prevenció aliè sobre les activitats 

concertades. 

Ha d’elaborar l’avaluació inicial de riscos conjuntament amb el servei 

de prevenció. 

Ha de planificar les actuacions preventives i comunicar als 

responsables dels diferents departaments les mesures preventives 

que s’han de dur a terme.  

Ha de vetllar pel compliment de les mesures preventives establertes. 

Ha d’elaborar el programa de seguiment, vigilància i manteniment. 

Executar els seguiment periòdic programat. Elaborar l’informe amb 

els resultats del seguiment. Activar accions correctives en cas de que 

procedeixi. 

Ha d’elaborar el calendari de visites de seguretat. Coordinar les 

accions posteriors o diferides. Promoure el seguiment i registre de les 

accions. Editar i difondre indicadors estadístics de PRL. 

Ha d’elaborar, coordinar, avaluar, millorar i revisar el Pla d’actuacions 

en cas d’emergència de l’empresa. Formar part del Comitè 

d’emergències. 

Ha d’implantar i fer el seguiment del Pla d’emergència. 

Ha d’elaborar la taula de comunicacions de PRL. 
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Ha de vetllar per la correcta utilització dels EPIS (Equips de Protecció 

Individual). 

Ha de participar en l’elaboració de les Fitxes-Registres de 

manteniment. 

Ha d’elaborar i mantenir el llistat de reglamentació i informació de 

PRL. Canalitzar les comunicacions al servei de Prevenció extern. 

 

2.10.4. Comitè de prevenció de riscos laborals (cprl) 

El Comitè de PRL és l’òrgan paritari i col·legiat de participació destinat 

a la consulta regular i periòdica de les actuacions de l’entitat en 

matèria de prevenció de riscos laborals. 

Està format pels delegats de prevenció i pel gerent i/o els seus 

representants en número igual al de delegats de  prevenció 

El CPRL es reunirà trimestralment i sempre que ho sol·liciti algun 

membre.  

 El CPRL té per objectius: 

- Participar en l’elaboració, posada en pràctica i avaluació dels 

plans i programes de prevenció de riscos en l’entitat. En ell es 

debatran, abans de la posada en pràctica, els projectes en 

matèria de planificació, organització del treball, introducció de 

noves tecnologies… 

- Promoure iniciatives sobre mètodes i procediments per fer 

l’efectiva prevenció dels riscos, proposen a l’entitat la millora de 

les condicions o la correcció de les deficiències existents. 

 El CPRL està facultat per: 

- Conèixer directament la situació relativa a la prevenció de 

riscos en el centre de treball, realitzant a tal efecte les visites 
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que cregui oportunes 

- Conèixer els documents i informes relatius a les condicions de 

treball que siguin necessàries, així com els procediments de 

l’activitat del Servei de Prevenció. 

- Conèixer i analitzar els danys produïts a la salut o a la 

integritat física dels treballadors amb l’objecte de valorar les 

causes i proposar les mesures preventives oportunes 

- Conèixer la memòria i programació anual del servei de 

prevenció. 

 El RPRL elaborarà i comunicarà, mitjançant la Convocatòria de 

la reunió del CPRL, la data i l’ordre del dia amb antelació als 

membres del CPRL per al seu coneixement i, per a la preparació 

dels aspectes a comentar i analitzar en la reunió. 

 De cada una d’aquestes reunions existeix una Acta, escrita i 

difosa a tots els membres del CPRL, amb els comentaris i 

decisions, així com la previsió de data i ordre del dia de la 

propera reunió.  

 

2.10.5. Cprl  específic del departament de CET serveis  

S’ha creat un CPRL específic pel departament de CET serveis per tal 

d’assolir els següents objectius: 

 Millorar el SGPRL de l’entitat i del propi departament. 

 Incidir d’una forma més directa i efectiva dintre del propi 

departament en aspectes relacionats amb PRL 

 Reduir l’accidentalitat del departament 

 Agilitzar l’activació de mesures preventives derivades de: 
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- Vistes de seguretat 

- Informes d’accident 

- Altres  

 Agilitzar l’activació de propostes de millora en matèria de PRL 

dins del departament 

 

2.10.6. Procediments del  sistema de gestió de prevenció de 

riscos laborals  

El Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals es vertebra en 4 

procediments que regulen específicament el procés de prevenció de 

riscos laborals:  

 Avaluació i control de riscos laborals;  

 Vigilància, manteniment i seguiment de les mesures 

preventives;  

 Control actiu en matèria de Prevenció de Riscos Laborals;  

 Notificacions en matèria de PRL   

I el que és encara més important, hem incorporat els aspectes de 

seguretat i prevenció en tota la resta de procediments on són 

aplicables, a través del nostre Sistema Integrat de Gestió (que inclou 

aspectes de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals). 

D’aquesta manera, entre d’altres documents, totes les fitxes 

tècniques i instruccions de treball tenen incorporats els aspectes 

relacionats amb la seguretat i la prevenció. 
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2.10.7. Control actiu (visites de seguretat)  

Pel que fa al control actiu en matèria de Prevenció de Riscos Laborals 

es realitzen un seguit de visites de seguretat, planificades anualment 

segons calendari, a tots els departaments de l’entitat. Aquestes 

visites les executen els caps d’àrea  juntament amb l’oficial directe 

responsable de la brigada que es visita. D’aquesta manera es facilita 

la participació de tots els treballadors en matèria de seguretat 

laboral, es promou la implicació de tots els treballadors i permet una 

autovaloració de l’execució de les tasques a la vegada que, de les 

actuacions posteriors que se’n deriven, es promou el procés de 

millora continua del servei. 

 

2.10.8. Control reactiu  

Pel que fa al control reactiu en matèria de seguretat laboral, en el cas 

que es produeixi un accident, el procediment contempla la realització 

d’una investigació per determinar les causes i establir les mesures 

preventives adients per evitar repeticions. 

 

2.10.9. Formació en PRL  

Tots els treballadors de l’entitat han rebut, i tenen acreditada, 

formació en prevenció de riscos laborals relacionats amb el seu lloc 

de treball, així com també disposen dels Equips de Protecció 

Individual i Col·lectius necessaris per desenvolupar la seva feina. 

Treballem amb formació interna orientada a millorar l’actitud 

preventiva dels nostres treballadors i a dotar-los d’eines que 

incideixin en la reducció de l’accidentalitat i en l’adopció de mesures 

preventives adequades. Utilitzem una metodologia adaptada molt 

dinàmica i participativa i utilitzant mitjans audio-visuals de suport. 
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2.10.10. Col·laboracions amb altres entitats  

Des de la Fundació es promouen també col·laboracions amb altres 

entitats, en relació a la prevenció de riscos laborals. En aquest sentit 

s’han impartint  les sessions pertanyents als mòduls de Prevenció de 

Riscos Laborals dels programes de garantia social que s’imparteixen a 

l’Escola de Turisme del Baix Penedès. 

També s’ha col·laborat impartint els mòduls de PRL als diferents 

cursos de formació ocupacional (escoles taller, tallers d’ocupació, 

igualtat d’oportunitats, accions integrades per immigrants) que es 

porten a terme a la Fundació Casa Caritat (Ajuntament de Valls). 

Aquesta experiència en la implantació de la cultura de la prevenció de 

riscos ens porta a esta treballant en aquets moments en projectar 

sistemes per assessorar als ajuntaments, per tal que en aquest 

aspecte puguin, també millorar. Cada dia més els ajuntaments es 

nodreixen de recursos provinents de plans d’ocupació, fins i tot amb 

peticions de col·laborar entre les empreses concessionàries i aquests 

recursos. Cal doncs establir i consolidar procediments de coordinació 

d’empresa efectius i responsables. 

2.11. La comunicació  

La comunicació és un element clau en el funcionament del servei. 

Una comunicació fluida i constant és fonamental a tots els nivells, des 

de la comunicació entre la direcció tècnica i l’empresa adjudicatària, 

fins a la comunicació amb els oficials i entre tots i cadascun dels 

treballadors del servei. Que el servei estigui dotat d’una bona 

comunicació assegura l’excel·lència del seu funcionament. 

Per tal de donar compliment a la planificació establerta, absorbir 

canvis en els criteris o prioritats que puguin esdevenir, així com 

donar resposta immediata a totes les urgències que puguin sorgir, el 

CET serveis de la FTS té una estructura organitzativa i uns 
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mecanismes de comunicació que garanteixen la coordinació amb els 

serveis tècnics municipals. 

 

2.11.1. Comunicació empresa - direcció tècnica  

L’estructura organitzativa del CET serveis de la FTS permet una 

perfecta comunicació entre la direcció tècnica i l’empresa 

adjudicatària, a més de garantir que les actuacions encomanades es 

realitzin amb rapidesa. 

Garantim la diligència en la intercomunicació del dia a dia amb la 

direcció tècnica mitjançant la disposició de telèfons mòbils per part de 

tot l’equip. Els comercials, el cap d’àrea, tots els oficials i el cap de 

serveis del CET serveis de la FTS estaran localitzables. 

 

2.11.2. Intercomunicació  

Totes les brigades, amb aquest sistema, estaran localitzables estiguin 

on estiguin durant tota la jornada laboral, de manera que el 

responsable podrà traslladar amb la major brevetat qualsevol ordre o 

indicació que rebi des de la direcció tècnica. 

D’aquesta manera s’agilitzarà el màxim possible la direcció i control 

dels treballs, tot facilitant les intercomunicacions del CET serveis de la 

FTS - Direcció Tècnica i la comunicació interna de del CET serveis de 

la FTS entre Treballadors - departament tècnic.  

Aquest sistema també permet la màxima rapidesa d’actuació davant 

de situacions d’emergència o imprevistos. A més hi ha a disposició de 

l’ajuntament un telèfon mòbil disponible les 24 hores. 
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2.11.3. Coordinació serveis tècnics municipals amb el 

departament tècnic  

 

Per tal de potenciar i assegurar el treball coordinat entre els serveis 

tècnics municipals i el departament tècnic del CET serveis de la FTS, 

basem el nostre model de funcionament en un seguit de mecanismes 

de comunicació i d’operativitat. Amb aquest mecanismes mantenim 

una comunicació àgil i contínua i proporcionem la informació de 

planificació, execució i control del servei, que permetrà prendre 

decisions sobre el desenvolupament del servei i els espais verds que 

conformen el municipi. 

Els mecanismes de comunicació van des de la comunicació diària i 

contínua mitjançant els telèfons mòbils, a reunions setmanals, 

periòdiques i puntuals estipulades i consensuades amb els serveis 

tècnics de l’ajuntament. En cada tipologia de reunió es tractaran els 

temes pertinents, uns de caire més general de funcionament continu 

del servei i altres d’actuacions més puntuals com accions en el 

municipi o plantejaments de modificació i/o reorientació d’espais o 

feines del servei. 

Els mecanismes operatius del model de gestió proporcionen 

informació del desenvolupament del servei. Des de les ordres de 

treball semestrals i mensuals als informes diaris de feines fetes, 

resums de feines fetes setmanals, mensuals, etc.  

Aquests mecanismes doten als serveis tècnics municipals d’eines 

suficients per prendre decisions. Decisions respecte a revisions en les 

planificacions, en les feines a executar, els criteris i les freqüències, 

respecte programacions d’accions puntuals, estudi i/o execució 

d’accions de millora dels jardins, col·laboracions amb activitats del 

municipi i en la conscienciació ciutadana, i avaluar globalment el 

servei. 
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De mutu acord amb l’ajuntament  establim reunions amb diferents 

periodicitats. 

La nostra proposta és dur a terme una reunió setmanal, una reunió 

de caire mensual, una semestral i una anual. 

 Comunicació diària 

 - Mitjançant telèfon mòbil 

 - Comunicació contínua amb el Responsable d’àrea 

- Comunicació amb el tècnic i/o comercial designat pel CET 

serveis de la FTS 

 - Comunicació d’avisos, canvis, imprevistos i urgències 

 - Traspàs d’informació relacionada amb l’execució diària del 

servei 

 Reunió setmanal 

 - Presència a les dependències de l’ajuntament 

 - Assistència del tècnic i/o comercial designat pel CET serveis 

de la FTS 

 - Assistència del personal de la direcció tècnica designat per 

cada ajuntament  

 - Lliurament dels informes diaris de feines 

- Comunicació de diferents aspectes del manteniment que 

s’hagin de tenir en compte en la planificació per la setmana 

següent 

 - Programació d’accions puntuals 

 - Seguiment d’accions puntuals que s’estiguin duent a terme. 
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 Reunió mensual 

 - Presència a les dependències de l’ajuntament 

 - Assistència del/s tècnic/s i/o comercial/s designat/s i del   Cap 

de Serveis del CET serveis de la FTS 

 - Assistència del personal de la direcció tècnica designat per 

l’ajuntament. 

 - Lliurament dels resums i gràfics mensuals de les feines 

realitzades. 

 - Lliurament dels resums i gràfics mensuals del Programa 

d’Inspecció de la Qualitat. 

 - Lliurament d’informes d’accions puntuals. 

 - Revisió de l’execució del manteniment del mes anterior. 

 - Revisió de l’execució de les actuacions puntuals realitzades en 

el mes anterior. 

 - Planificació de les accions puntuals a dur a terme el mes 

següent. 

 - Consultes i assessorament tècnic. 

 - Estudi d’accions de millora.  

 - Planificació d’actuacions del Programa d’Educació i 

Sensibilització Medi Ambiental. 

 Reunió semestral. 

 - Presència a les dependències de l’ajuntament. 

 - Assistència del/s tècnic/s i/o comercial/s designat/s pel CET 

serveis de la FTS i de Gerència del CET serveis de la FTS. 
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- Assistència del personal de la direcció tècnica designat per 

l’ajuntament i presència del responsable polític. 

 - Lliurament dels resums i gràfics semestrals de les feines 

realitzades. 

 - Lliurament dels resums i gràfics semestrals del Programa 

d’Inspecció de la Qualitat. 

 - Revisió de l’execució del manteniment del semestre. 

 - Revisió de l’execució de les actuacions puntuals realitzades en 

el semestre. 

 - Revisió de l’estat qualitatiu dels espais. 

 - Lliurament i consensuar la Planificació del manteniment per al 

semestre. 

 - Revisió de Criteris de qualitat i de freqüències. 

 - Planificació de les accions puntuals a dur a terme en el 

semestre. 

 - Consultes i assessorament tècnic. 

 - Estudi d’accions de millora.  

 - Planificació d’actuacions del Programa d’Educació i 

Sensibilització Medi Ambiental i programació de reunions amb el 

personal o entitats que es consideri. 

 Reunió anual 

 - Presència a les dependències de l’ajuntament. 

 - Assistència del/s tècnic/s i/o comercial/s designat/s per CET 

serveis de la FTS,del Cap de Serveis i del Gerent del CET de la 

FTS. 
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 - Assistència del personal de la direcció tècnica designat per 

l’ajuntament  i la regidoria. 

 - Lliurament dels resums i gràfics anuals de les feines 

realitzades. 

 - Lliurament dels resums i gràfics anuals del Programa 

d’Inspecció de la Qualitat. 

 - Lliurament i consensuar la Planificació del manteniment anual. 

 - Revisió de Criteris de qualitat i de freqüències. 

 - Estudi i planificació de les accions puntuals a dur a terme 

durant l’any. 

 - Estratègia d’accions de millora. 

 - Lliurament d’Informe resum de totes els feines i accions 

puntuals, accions de millora, accions del Programa d’Educació i 

Sensibilització Medi Ambiental i col·laboració i participació en 

esdeveniments i campanyes. 

 

2.12. Propostes de racionalització de la gestió d’espais verds 

 

El marc econòmic i social actual de crisi en el qual estem immersos -

al nostre entendre la crisi és profunda, diferent per a cada realitat 

(empresarial, municipal, bancària, etc.), diferent també segons per a 

quin estat, regió, comarca o municipi visquem, on ningú sap les 

conseqüències que pot tenir, o si fins i tot aquest procés serà 

temporal o permanent -, convida a un seguit de reflexions sobre el 

model de desenvolupament que hem portat fins ara, les quals ens 

poden aportar una presa de consciència de valors, que potser fins ara 

estaven damunt de les taules dels despatxos o en la premsa o en 

grups molt conscienciats, però que no havien quallat en el dia a dia, 

en els hàbits i en la forma de viure i de pensar de la majoria dels 
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ciutadans. Creiem que ara és el moment perquè les Agendes 21, la 

sostenibilitat ambiental, les activitats d’educació ambiental, els plans 

per promoure el civisme, la responsabilitat social de les empreses, 

etc., puguin tenir la seva oportunitat i convertir-se en eines fermes, 

reals i aplicables pel canvi de paradigma o de model de 

desenvolupament. 

És doncs sota aquesta creença, que aportem la proposta de 

plantejar-se, si és possible -en el camp de la gestió dels espais verds 

públics-, de transformar els jardins cap a un disseny i una composició 

que permeti una gestió posterior ambientalment més sostenible, que 

en garanteixi també la seva viabilitat econòmica i que, intentant no 

perdre els seus valors estètics, pugui ser més funcional. 

Es tracta sobretot, de fer un seguit de propostes que permetin una 

reducció dels recursos necessaris per al seu manteniment (personal, 

aigua, fitosanitaris, etc.), una racionalització de la gestió, però tenint 

en compte un element essencial: la complicitat, la conscienciació i el 

compromís social de la població. 

Ens caldrà un esforç per comunicar i una necessitat d’escoltar i 

aprendre, però sobretot ganes de passar a l’acció.  

2.12.1. Redacció i execució del pla de protecció fitosanitària 

dels espais verds 

 

2.12.1.1. Introducció 

 

En el camp de la protecció dels vegetats, concretament dels espais 

verds, cal tenir en comte que les necessitats de protegir les plantes 

(en aquests cas no per ús alimentari) han de conviure amb altres 

factors que són determinats: l’estètic i el funcional.  

Així tenim que mentre que en l’agricultura productiva alimentària, 

l’orientació cap el consumidor es basa en produir qualitat i cada 

vegada més, seguretat alimentària (volem productes agrícoles més 
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sans i saludables); en la gestió dels espais verds aquest mateixa 

orientació cap al respecte al medi ambient ha de conviure (que no vol 

dir que no siguin compatibles) amb la demanda estètica d’aquest 

jardins i també molt important: els mitjans i els mètodes han de 

garantir la seguretat dels consumidors (ciutadans) (en aquest cas no 

tant, alimentària sinó ambiental). 

Al CET serveis de la FTS tant per l’experiència d’aquests darrers 18 

anys treballant amb jardineria pública, com per pròpia filosofia 

(treballem, convençuts, amb l’entorn de la ISO 14.000) ens ha portat 

a trobar un sistema que pretén al màxim compaginar aquests 

elements: respectar el medi ambient i cercar la qualitat dels espais 

verds amb els mínims riscos per a la població.  

 

2.12.1.2. Objectius 

 

Els objectius que ens marquem alhora d’afrontar l’existència de 

plagues i malalties en les zones verdes són els següents: 

 Establir una bona tria d’espècies en el moment de fer el disseny 

de zones verdes. Malgrat que és una dinàmica canviant hi ha 

espècies més sensibles a contraure malalties i patir atacs de 

plagues que altres. 

 Mantenir amb un bon estat nutricional i hídric les plantes, però 

sense excessos, tant per defecte com per excés poden fer un 

efecte crida (debilitament i suculència) 

 Formar continuadament a tot l’equip d’execució directe i 

indirecte implicat tècnicament en la gestió dels espais verds del 

municipi.  

 Establir un sistema de detecció, anàlisi, presa de decisions i 

execució àgil on la durada no sigui superior a les 24 hores, pel 

que fa a les deteccions no previstes. 

 Generar una traçabilitat àgil en la informació específica 

fitosanitària entre CET serveis de la FTS i els serveis tècnics de 

cada  municipi. 
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 Mantenir les connexions externes pel que fa a la informació i 

consulta permanent tant amb l’administració pública 

corresponent (servei de protecció dels vegetals del DAR com 

d’empreses col·laboradores) 

 Mantenir el compliment de les normatives legals pel que fa a 

legislació en matèria de protecció dels vegetals. 

 Prioritzar la utilització de sistemes el més respectuosos amb el 

medi ambient (aplicant mètodes de lluita integrada i biològica 

tant com sigui possible). 

 Establir, previ consens, amb els serveis tècnics municipals un 

sistema de comunicació i conscienciació dirigit a la ciutadania, 

per tal de generar tant una actitud de prevenció en la seguretat 

com de possibles col·laboracions amb la tasca de mantenir la 

salut de les plantes dels nostres jardins. 

 

2.12.1.3. Descripció del sistema de protecció 

 

Tal com hem descrit en l’apartat 2.6. en relació a la planificació del 

servei integral, la protecció dels vegetals no queda exempt de tenir 

els mateixos elements que tot els sistema que oferim en aquest 

projecte:  

 La figura de l’oficial com a primer detector de les possibles 

afeccions en els jardins, acompanyat, complementat per tot 

l’equip de gestió. 

 L’ajut d’un potent sistema informàtic que garanteix i facilita 

el flux d’informació i la posterior pressa de decisions.  

 La planificació, en matèria de prevenció de plagues i 

malalties, gràcies a l’inventari dinàmic, les ordres de treball i 

el sistema de comunicació amb els serveis tècnics 

municipals.   
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Tots els elements expressats en el punt 2.12.1.convergeixen en un 

primer pas: 

 

Com gestionem.  

 Accions planificades ( i reflectit en les ordres de treball) el 

control de plagues estacionals , cícliques amb un concepte 

preventiu. 

o Manteniment racional. 

o Detecció de postes i fauna útil. 

o Programa d’aplicacions cícliques.  

 Accions  no planificades (curatives, activades mitjançant 

les deteccions dels equips de manteniment i de control de 

qualitat). 

o Detecció in situ. 

o Comunicació ràpida. 

o Activació de les decisions preses.  

 

La base del sistema de protecció dels vegetals del CET serveis de la 

FTS és un ajustament racional del manteniment, tenint en comte la 

climatologia, les necessitats de les plantes i el seu ús. Per tant la 

planificació específica d’adobat i de tractaments es regirà per aquesta 

racionalitat. En el fons no deixa de ser una aplicació més concreta de 

la mateixa filosofia que hem descrit en tot el projecte (coneixement, 

planificació i comunicació)  
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En les accions preventives regirant el dia a dia, la capacitat dels 

oficials i de l’equip paral·lel de revisió de la qualitat detectaran els 

problemes que puguin sorgir, per tant la comunicació i la capacitat de 

gestionar aquesta informació serà el que en asseguri una resposta 

ràpida a curt termini i uns resultats més bons a llarg termini. 

En els casos oportuns es comptarà amb la col·laboració d’una 

empresa externa, amb suport d’un laboratori així com també del 

servei de protecció dels vegetals del DAR. 
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2.12.3. Assessorament integral i permanent de l’oficina 

tècnica orientat a la sostenibilitat 

 

2.12.3.1. Introducció 

El departament de serveis de la Fundació està dotat d’un equip de 

professionals amb diferents vessants tècniques.  

L’equip és un equip pluridisciplinar amb coneixements extensos de 

diferents àmbits que engloben totes les disciplines lligades al 

funcionament del servei. Des de l’àmbit més biològic, a l’aplicació de 

rendiments, al medi ambient, la prevenció de riscos, l’ús i aplicació 

d’eines informàtiques, l’educació, etc. 

L’equip de professionals està en formació constant i participen 

activament en organitzacions del sector. La Fundació és soci protector 

de l’Associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya, 

participant en la preparació del 15è congrés celebrat per aquesta 

associació i oferint-hi una ponència relacionada amb l’espai verd com 

a oportunitat de desenvolupament laboral de persones amb 

discapacitat i/o malaltia mental. 

La Fundació ofereix als ajuntaments tot els seus coneixements 

relacionats en qualsevol dels àmbits que puguin ser d’interès i utilitat 

per al personal de l’ajuntament, oferint, així, assessorament en 

qualsevol tipus de decisió tècnica relacionada amb el manteniment 

dels espais verds dels municipis, en noves execucions d’espais verds, 

en temes medi ambientals, en campanyes de formació i informació, 

en PRL, valoracions econòmiques, dissenys i pressupostos, informes 

tècnics, etc.  
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2.12.3.2. Objectius 

 

 Proposar actuacions sobre els espais verds que representin 

ajustos significatius pel que fa a la despesa de manteniment 

ordinària. 

 Realitzar aquestes transformacions tenint en comte que no és 

perdi ni la diversitat, ni l’estètica, ni la funcionalitat dels jardins. 

 Realitzar les transformacions sobretot en espais concrets de 

gran extensió, on la intervenció pugui ser parcial i compensada, 

però a la vegada amb efectes prou significatius. 

 Les transformacions no han de suposar una inversió molt gran i 

a la vegada les accions proposades s’han de poder realitzar 

sense grans requeriments de personal qualificat, per tal de 

poder utilitzar recursos humans provinents d’iniciatives com els 

plans d’ocupació.  

 Realitzar actuacions paral·leles de comunicació a la ciutadania, 

per tal de comptar amb la seva complicitat i la seva 

participació. 

 

Per portar-ho a terme cal, però, establir un pont fluid d’informació 

amb els serveis tècnics municipals, posar a disposició del municipi la 

capacitat de generar i executar projectes relacionats amb els espais 

verds. Cal col·laborar amb els encàrrecs tècnics que es sol·licitin des 

de l’ajuntament i a la vegada generar projectes propis, consensuats 

amb els serveis tècnics, que aportin valor al municipi i fer un treball 

de recerca de recursos (subvencions, plans d’ocupació, etc)  

 

2.12.3.3. Descripció del servei 

  

L’assessorament integral i permanent orientat a la sostenibilitat 

pretén realitzar tasques d’assessorament continuat, prestant la 

col·laboració als serveis tècnics dels municipis i elaborant informes, 
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projectes, dissenys i valoracions: 

 

 Valoracions dels arranjaments dels danys causats per accidents. 

 Informes de les feines executades i resums anuals. 

 Informes de problemàtiques detectades en el municipi com 

vandalismes, etc. 

 Informes referent a l’estat dels espais i les instal·lacions de reg. 

 Informes explicatius sobre els efectes de productes i plantes.  

 Estudis i valoracions econòmiques de plantació  

 Redacció de projectes integrals. 

 Estudi i valoració del manteniments  

 

2.12.3.4. Propostes 

 

Conversió parcial de gespa a prat verd 

Descripció 

Aquesta conversió consistiria en eliminar la gespa existent en la 

superfície que volem convertir, aprofitant l’actuació per fer-hi un 

llaurat superficial, despedregat, millora del substrat, adaptació del 

sistema de reg existent a aspersors de major elevació, i sembra d’una 

barreja de llavors de prat florit (creada especialment per a aquests 

usos i que combina llavors de gramínies, lleguminoses i plantes de 

flor, entre d’altres). Aquesta sembra es faria bé manualment o bé 

amb hidrosembra depenent de la grandària i accessibilitat de la 

superfície on actuar. 

Avantatges 

El consum d’aigua baixaria a un 10% de l’actual, el consum de 

fertilitzants i adobs baixaria a un 30% de l’actual, el consum de 

productes fitosanitaris seria nul, i el seu manteniment requeriria un 

20% dels requeriments actuals de mà d’obra. 
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A més en ser una conversió parcial obtindríem una millora 

paisatgística i de la biodiversitat de l’espai on s’actués, ja que passem 

de tenir unes superfícies molt uniformes i monocolors, a tenir un 

espai amb superfícies amb més color, més biodiversitat i una major 

estratificació en alçada. 

Conversió parcial de gespa a superfície de sauló 

Descripció 

Aquesta conversió consistiria en la substitució parcial de gespa per 

sauló, en aquells espais grans de gespa que permetin un reducció. 

Aquest canvi es faria també mirant de crear superfícies de sauló 

centrals, que permetria als ciutadans d’utilitzar-los com a espais 

d’estada, d’esbarjo o de realització d’actes o activitats, en espais que 

actualment la seva configuració no ho permet. Aquests espais es 

podrien reforçar amb mobiliari urbà, jocs infantils, espais de petanca 

o altres elements que ara no hi tenen cabuda, ja que gairebé tot és 

ocupat per gespes. 

Avantatges 

Els consums d’aigua i de fertilitzants de la part de l’espai reconvertit 

seria nul, es mantindria el consum de productes fitosanitaris 

(herbicides) i el seu manteniment requeriria un 15 % dels 

requeriments actuals de mà d’obra. 

Tal com ja hem mencionat, en crear espais més oberts i trepitjables, 

s’incrementaria notablement les possibilitats d’usos d’aquests espais, 

mantenint un embolcall de gespa en el seu entorn. 
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Conversió parcial de gespa a nova espècie de gespa sostenible 

Descripció 

Aquesta conversió consistiria en substituir l’espècie i varietat de 

gespa actualment existent en alguns espais, per una espècie i 

varietat de gespa més sostenible. 

Des de finals dels anys 90, unes espècies procedents de les zones 

càlides d’Àsia com les Zoysies o bé procedents de millores genètiques 

i d’hibridacions de darrera generació fetes en espècies d’altres zones 

del mediterrani i d’Europa, s’estan introduint en molts jardins de la 

resta de zones de clima càlid o de clima mediterrani, tals com a 

Califòrnia, Sud Àfrica o a altres països del mediterrani com a Itàlia o 

França. Aquestes espècies són sobretot les del gènere Zoysia o bé del 

gènere Festuca, que destaquen sobre la resta per les seves molt 

baixes necessitats de reg, baixes necessitats de manteniment, 

resistència a la salinitat, resistència a zones d’ombra, cobertura molt 

densa del terreny i altres propietats com la resistència a plagues i 

malalties, que les converteixen en espècies molt interessants de cara 

als nostres jardins i espais verds. 

Des de la Fundació Santa Teresa, atents a aquestes novetats i 

conscients dels problema creixent derivat de les situacions de 

sequera, així com de la sempre voluntat d’optimitzar els recursos 

dedicats als manteniments que portem, des de fa dos anys que hem 

estat realitzant diverses proves de camp a les nostres instal·lacions 

amb l’espècie Zoysia japonica i amb noves barrejes de Festuques com 

la Festuca arundinácea ARABIA o la Festuca arundinàcia MÉRIDA, 

plantant la primera en els 400 m2 de gespa que hi ha a les nostres 

instal·lacions i les altres en diferents espais de prova que tenim, amb 
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uns resultats que creiem són molt satisfactoris i exportables als 

espais verds dels nostres clients amb força garanties d’èxit. 

Avantatges de la gespa Zoysia japonica i les noves festuques 

Les nostres proves i seguiment setmanal que hem realitzat, han 

confirmat les informacions que ens arribaven dels nostres proveïdors i 

de la bibliografia i altres experiències existents a Espanya. 

Els resultats concrets del seguiment de la gespa de l’espècie Zoysia 

japonica han estat els següents: 

 Consum d’aigua molt menor: S’ha reduït a gairebé una tercera 

part, passant dels 1’25 m3/m2/any que requeria l’anterior gespa 

de clima fred que teníem, als 0’5 m3/m2/any (si es manté ben 

vigorosa) o arribant a només 0’35 m3/m2/any si durant l’estiu 

es compleixen els límits que determinava el decret de sequera, 

mantenint igualment la gespa verda. Només algunes espècies 

de gespa del tipus C4 com les Zoysies es poden mantenir vives 

i verdes si s’apliquen les limitacions de reg establertes pel 

Decret de Sequera de la Generalitat, de 450m3/ha/mes. 

 Nombre de segues molt menor: S’ha reduït a gairebé 1/3 part, 

de 36 segues anuals a 14 segues anuals. 

 Necessitats d’adob menors: En tenir un creixement més lent i 

no haver de segar tant, les necessitats d’adob també es 

redueixen. 

 Major resistència a condicions d’elevades temperatures i 

insolació: Les gespes fredes es poden veure cremades en 
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situacions de temperatures superiors als 30ºC, podent agafar 

tons groguencs. La Zoysia i les Festuques de nova generació 

resisteixen molt bé aquestes condicions i es mantenen verdes 

fins als 40ºC. 

 Major resistència al trepig: Les Zoysies i les Festuques de nova 

generació formen una capa vegetal més compacta i densa que 

les gespes fredes i tenen una fulla més forta, cosa que les fa 

més resistents al trepig que les gespes fredes. Per això 

s’utilitzen també als camps de futbol, com tots els del Mundial 

de Corea. 

 Elevada resistència a plagues: En una gespa de clima fred, és 

habitual haver de realitzar de 3 a 4 tractaments fitosanitaris a 

l’any, sobretot contra els fongs que creixen gràcies a l’elevat 

reg. A la Zoysia japonica o a les Festuques de nova generació 

només hem hagut de fer 1 tractament a causa de les elevades 

pluges del maig. 

 Menor control de males herbes: A les gespes fredes, a causa 

del seu reg constant, acostumen a aparèixer altres espècies de 

plantes oportunistes o males herbes com ara trèvols, jonces o 

altres, que sovint cal herbicidar o que no es poden eliminar si 

no es fa manualment. En el cas de la Zoysia o les Festuques de 

nova generació, en reduir-se el reg aquesta aparició d’altres 

plantes és menys freqüent, podent-se produir només a l’hivern, 

i podent-se tractar preventivament amb herbicides de pre-

emergència. Calen per tant menys tractaments anuals. 

 Major resistència a la salinitat i a terrenys pobres: La Zoysia 

japonica i les Festuques de nova generació són força més 
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resistents a condicions de salinitat (vora el mar) que les gespes 

fredes, i per tant, també són més resistent als excrements i 

orins de gos. També tenen bona resistència a sòls pobres i per 

tant, no cal fer-hi tantes esmenes com les altres gespes. 

 Bona resistència a l’ombra: També es pot plantar en zones 

parcialment ombrívoles, tenint millor comportament que 

d’altres espècies de clima càlid com les grames. 

Punts febles de la gespa Zoysia japonica o de les Festuques de 

nova generació 

Si bé són gespes que a la nostra zona presenten molts més 

avantatges que inconvenients, cal tenir en compte i preveure les 

mesures oportunes per combatre els següents punts febles: 

 Són de creixement lent: La Zoysia japonica i les Festuques de 

nova generació creixen lentament, sobretot si no fa calor. Això 

implica que actualment per a la Zoysia que a nivell de viveristes 

només es pot comprar en forma de pa de terra o bé en esqueix, 

o sigui, ja crescuda o germinada. Cosa que encareix el seu 

subministrament i la seva plantació però en canvi fa que estigui 

tot cobert més ràpidament. Si necessites replantar una zona, 

també cal fer-ho amb pa de terra o amb esqueix (no es pot 

sembrar excepte a ple estiu). En canvi algunes de les espècies 

de Festuca de nova generació sí que es venen en llavor i es 

poden sembrar, tenint un cost de plantació menor. 

 En el cas exclusiu de la Zoysia japonica, aquesta agafa tons 

groguencs o marronosos en condicions de temperatures < 2 o 

3ºC, igual que ja succeeix actualment a les grames: La Zoysia 
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japonica atura el seu creixement amb temperatures mitges 

inferiors a uns 12ºC, i agafa tons groguencs o marronosos quan 

les temperatures baixen tota una nit per sota dels 2 o 3ºC i 

coincideix amb període de poca insolació (desembre-gener). 

L’experiència que hem tingut a la Fundació és que es posa 

groguenca o marronosa amb les primeres gelades (normalment 

a finals de desembre), però a finals de febrer-inicis de març ja 

torna a estar verda, gràcies a l’increment d’hores d’insolació. La 

gespa però no es mor si no s’arriba als -15ºC. 

 Més compacta, més resistent a la sega: en ser més compacta 

cal segar amb màquines ben preparades i afilades. Cal realitzar 

un escarificat anual per airejar-la i cal controlar les alçades de 

sega (de 2 a 4 cm). 

 Com amb qualssevol altra novetat, cal formar al personal per al 

seu diferent maneig. 

Mesures per contrarestar els punts febles: 

Per tal que els punts febles no suposin un escull insalvable per a la 

seva utilització, existeixen un seguit de mesures preventives o actives 

que els contraresten: 

 Preveure les limitacions de creixement i de subministrament del 

viver en els projectes i en la seva execució. Plantar o sembrar 

aquestes espècies de gespa entre els mesos d’abril a octubre 

(igual com ja passa amb les grames). No fer-ho de novembre a 

març. 
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 En el cas de Zoysia es pot sembrar a sobre d’ella directament 

una gespa de clima fred a finals de tardor (Raygrass anglès), 

que permeti mantenir la superfície sempre verda durant 

l’hivern, sense necessitat d’incrementar el reg ni les segues (a 

l’hivern ja fa prou humitat per mantenir-la verda però sense 

créixer gaire). Si es mantenen les dosis baixes de reg, aquesta 

gespa de clima fred morirà a la primavera quan la Zoysia ja 

s’ha recuperat i per tant, la superfície de gespa es mantindrà 

verda tot l’any. 

 Assegurar-se que la distribució del sistema de reg és bona, 

cosa que permet després limitar-lo al màxim sense que la 

gespa es vegi afectada. La poca aigua que rep ha d’estar ben 

repartida. 

També existeixen altres espècies de Zoysia com la Zoysia tenuifolia 

(que requereix molt poca aigua i de 2 a 4 segues anuals però que es 

posa més marró o groga a l’hivern, i que seria una bona alternativa a 

zones de prat) o d’altres. 

Conversió de gespa a superfície de grava 

Descripció 

Aquesta conversió consistiria en que en espais petits de gespa on hi 

ha també arbustos o altres elements com rocalles (que dificulten el 

pas de les segadores), eliminar la gespa existent i omplir la zona de 

graves. 

Avantatges 

Eliminaríem al 100% la gespa d’aquestes superfícies, però si s’escull 

bé l’indret i el tipus de grava, l’estètica de l’espai enjardinat no es 
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veuria afectada o fins i tot es podria veure millorada. Per aconseguir-

ho es podria plantar també algun arbust o planta entapissant més. 

 

2.12.4. Execució del sistema permanent d’actualització 

d’inventari 

 

2.12.4.1. Introducció 

La condició de tenir l’inventari actualitzat és una raó fonamental 

tenint en comte que el projecte amb el qual ens presentem es basa 

en un disseny de la planificació i un registre de l’execució dinàmic 

basat en una informació sobre els espais a mantenir que ens obliga a 

tenir un inventari actualitzat des del primer dia d’inici de les tasques. 

Tal com hem anat explicant en tot el projecte, l’esquema de 

funcionament i flux de la informació, ens permetrà una actualització 

contínua, de l’inventari. Qualsevol canvi serà registrat diàriament en 

el full de feines, la qual cosa permetrà l’actualització contínua.  

Totes les dades estan informatitzades i permeten una multitud de 

combinacions. Oferim una actualització permanent de les dades i un 

ús exclusiu dels seus resultats per a interessos municipals. 

 

2.12.4.2. Objectius 

 

 Utilitzar l’inventari com a eina essencial de la planificació. 

 Aconseguir que la informació formi part de la presa de 

decisions, tant a llarg termini com en el dia a dia. 

 Facilitar la utilització dels resultats de l’inventari com a eina 

divulgativa orientada a la població 
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2.12.4.3. Descripció del servei 

 

L’inventari d’espais verds de cada municipi està totalment 

informatitzat i permetent multitud de combinacions. Oferim l’accés 

als resultats de les dades recollides i tractades al serveis municipals si 

així es considerés convenient. 

La nostra entitat tracta informàticament tota la informació que 

genera, la qual cosa permet fer un control exhaustiu de la destinació 

dels recursos i la recerca en un procés de millora continuada. 

A l’inventari de vegetació del municipi, on s’inclouen totes les zones 

enjardinades i l’arbrat viari existent, cada espai està definit amb un 

suport fotogràfic que dóna una primera visió de l’espai en concret. A 

més a més, a les zones enjardinades s’inclouen els materials que les 

conformen com el sauló o graves.  

Per bé de donar la màxima informació possible i facilitar la seva 

manipulació oferim: 

 

 Llistat dels espais inventariats, barri i codi corresponent  

 Resum total dels elements que composen aquests espais 

 Descripció de cada espai, determinant les quantitats dels 

elements que el componen i amb una fotografia general. 

 Classificació i distribució de les unitats de l’arbrat per tipologia 

(caduc, perenne, conífera, etc.). 

 Classificació i distribució de les unitats de l’arbrat per la mida 

dels seus exemplars.  

 Classificació i distribució de l’arbrat per espècie. 

 Classificació i distribució dels arbustos i de les seves espècies 

 Classificació i distribució de les tanques vegetals, determinant 

l’espècie a la qual pertanyen. 

 Classificació i distribució de cada espai de gespa. 
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 Classificació i distribució de les superfícies de desbrossada i la 

seva tipologia. 

 Classificació i distribució de les altres superfícies entapissants i 

la seva tipologia. 

 Classificació i distribució de les superfícies no vegetals. 

 

2.12.5. Redacció i execució del pla de gestió de la biodiversitat 

de l’arbrat viari 

 

2.12.5.1. Introducció 

 

La proposta de disseny d’un Pla de gestió de la biodiversitat de 

l’arbrat viari és un exponent més de que la Funcació, conscient de la 

situació actual de la jardineria pública, proposa aplicar la racionalitat 

en l’optimització de recursos dedicats al manteniment de les àrees 

verdes del municipi. 

Un pla d’aquestes característiques ha d’ésser agosarat en els seus 

plantejaments i seriós en els objectius que es determinin, i sempre en 

consens permanent amb la Direcció Facultativa Municipal. 

Tal com definim en l’apartat 2.12.4., el fet garantir una actualització 

contínua de l’inventari ens ha de permetre racionalitzar les 

operacions administratives i tècniques que un Ajuntament ha de 

portar a terme cercant el benefici dels ciutadans i també ha d’ajudar 

a la pressa de decisions de futur. 

El fet de parlar de gestió, i no simplement de manteniment, ve donat 

per la nostra voluntat d’integrar en un element natural com és 

l’arbre, (i conseqüentment amb un comportament natural, almenys a 

priori) amb tots els factors que hi poden interaccionar en el present i 

també en el futur (factors econòmics, urbanístics, socials, històrics, 

etc.) . 
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2.12.5.2. Objectius 

 

Enumerem a continuació la relació d’objectius que es poden plantejar 

per la consecució del Pla de Gestió d’Arbrat Viari: 

Normativa pel desenvolupament de nou arbrat: 

 Dimensions adients de carrers (vies i voreres) 

 Dimensions mínimes de l’escossell 

 Espècies autoritzades (per manteniment fàcil, adaptació a la 

ciutat, etc.) 

El disseny d’arbrat tenint en compte la biodiversitat global del 

municipi. 

Especificacions tècniques de la qualitat de l’arbrat, sòls, tutors, etc. 

Especificacions tècniques del manteniment posterior 

 Normativa per a la conservació de l’arbrat: 

 Tipologia del manteniment 

 Criteris de reposicions 

Formació continuada del personal de manteniment: 

 Cursos de formació en arboricultura 

 Normes de seguretat en el treball 

Mecanització dels treballs: 

 Cistelles d’esporga 

 Maquinària (tisores pneumàtiques, motoserres, etc.) 

 Desherbatge químic dels escossells 

 Tractament mecanitzat dels residus 

 

Manteniment de la informació: 

 Partes d’intervenció 

 Actualització de la base de dades 
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 Actualització de les feines de manteniment 

 Control de costos 

L’arbrat com estructurador de recorreguts de vianants 

L’arbrat com a mitigador d’impactes visuals i acústics 

L’arbrat com a element definidor d’accessos a les ciutats 

Planificació de l’arbrat a llarg termini (previsió d’inversions) 

 

2.12.5.3. Factors que condicionen el pla 

 

Us concretem a continuació els factors que, amb la seva anàlisi 

adaptada a la planificació de l’arbrat, poden ésser motiu de l’estudi: 

 

• Els recursos econòmics 

• El traçat dels nostres carrers (l’espai peatonal, els serveis, etc.)  

• Adaptació del tipus d’arbrat a les dimensions del carrer 

• Les necessitats concretes d’arbrat 

• La relació entre manteniment i recursos econòmics 

• La conscienciació dels ciutadans 

• La formació dels treballadors encarregats del manteniment 

• La valoració real i patrimonial del nostre arbrat 

• L’anàlisi dels riscos que pot presentar l’arbrat actual 

• La protecció legal del patrimoni natural urbà 

  

En els punts següents relacionarem les possibles passes a seguir per 

obtenir un document que ens permeti una millora en el manteniment 

integral de l’arbrat viari.  
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2.12.5.4. Descripció del pla de gestió de la biodiversitat 

 

Fases d’elaboració del Pla de Gestió de la Biodiversitat de 

l’Arbrat viari  

Informació 

La base fonamental per poder realitzar el Pla és tenir una informació 

actualitzada dels elements d’arbrat amb què compta la ciutat. 

En aquests moments cal també un bon suport informàtic que permeti 

d’una forma àgil l’actualització de les modificacions que hi hagi, hem 

de pensar que estem parlant d’éssers vius i que a més l’increment de 

zones verdes i de plantacions és pràctica habitual, sortosament,  en 

les administracions públiques.  

Aquesta informatització ens ha de permetre també interrelacionar 

l’arbrat amb els altres elements que formen part del 

desenvolupament urbanístic del municipi. És per això que no només 

serà una base de dades sinó que estem parlant del treballl en un 

entorn digitalitzat on han de tenir cabuda, els programes de disseny 

assistit (CAD) i  els fulls de càlcul entre altres mitjans informàtics. 

El suport ordenat d’aquesta informació és l’inventari. Aquest 

document bàsic inicial ha de contenir els següents punts: 

 

• Localització 

• Unitats 

• Tipologia (espècies, mesures, etc.) 

• Estat vegetatiu 

 

Però la previsió ha de contemplar una ampliació de la informació d’un 

caire més específic, per mitjà de recursos propis del CET o en 

col·laboració amb altres col·lectius de solvència àmpliament 

contrastada (Universitats, agrupacions de professionals, etc.): 
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• Fitosanitari 

• Estructural. Anàlisi visual del risc de caiguda 

• Elements secundaris que incideixen sobre l’arbre 

• Elements que interaccionen amb l’arbre 

• Ubicació (dimensions de l’escossell, etc) 

• Cost i tipus de manteniment 

• Valor actual 

 

Abans remarcàvem la importància de l’inventari,  volem destacar 

també la necessitat d’elaborar altres documents i iniciatives 

complementaris: 

 

Catalogació dels arbres singulars de la ciutat, la qual contempli: 

• Normativa de protecció d’aquest arbrat 

• Normativa d’actuació sobre aquest arbrat 

 

Campanyes de sensibilització: 

• Difusió dels objectius municipals futurs 

• Edició del catàleg dels arbres 

• Educació ambiental 

 

2.12.6. Redacció i execució parcial del pla d’educació 

ambiental 

2.12.6.1. Introducció 

Una de les nostres línies estratègiques és “Garantir una política de 

respecte al medi ambient, que redueixi els impactes negatius i 

potenciï els positius”. Per tal de desenvolupar aquesta línea 

estratègica, hem establert una política mediambiental i hem afegit els 

aspectes mediambientals dins el nostre sistema integrat de gestió, 

amb el compliment de la norma ISO 14001.  
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Durant anys hem treballat internament en el respecte al medi 

ambient, i des de l’any 1996 també ho fem externament, aportant al 

col·lectiu escolar de les zones on actuem un conjunt de tallers, que 

permeten difondre aspectes mediambientals, amb la participació 

sovint de persones amb disminució com a col·laboradors dels tallers.  

Aquesta iniciativa de LA FUNDACIÓ esdevé una eina per desenvolupar    

iniciatives mediambientals de caire didàctic, lúdic i cultural, per fer 

conèixer i valorar el medi natural i urbà del país, per promoure 

actuacions per tal de crear hàbits respectuosos amb el medi ambient i 

per contribuir a millorar la informació i sensibilització al ciutadà en 

temàtica ambiental. 

Realitzem tot un seguit de tallers, cursos conferències, sortides 

adreçades a escolars, col·lectius de dones, llars d’avis, grups amb risc 

d’exclusió social,...Actualment tenim un bon nombre de conferències i 

tallers programats, de temàtica variada, que poden ser d’interès per 

totes aquelles persones que tinguin ganes de realitzar noves 

activitats, d’ampliar coneixements i de passar una bona estona. 

Preparem i creem sinèrgies amb totes aquelles Jornades i Setmanes 

Mediambientals que es puguin realitzar a les escoles i en els diferents 

col·lectius socials que en tinguin una especial sensibilització. 

Treballem amb un objectiu clar: la divulgació del coneixement des  

d‘una perspectiva rigorosa, amena i entenedora sobre temes d’interès 

mediambiental, sense oblidar-nos de la dinàmica que ens motiva a   

realitzar la nostra tasca, omplir un espai buit, en el temps, adreçat al 

lleure i a la formació. Un espai on compartir interessos, activitats, 

il·lusions,... Un espai per dinamitzar els participants, per fer-los 

persones actives, participatives i amb predisposició a fer i a provar 

coses noves. Cadascun dels tallers, cursos o xerrades que impartim 

compten amb tot aquell material audiovisual, dossiers i llibrets 

informatius, mostres pels assistents, etc. 
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2.12.6.2. Objectius 

Potenciar la participació ciutadana i la responsabilitat social davant 

dels grans reptes mediambientals i de les situacions de desigualtat 

social que es donen al món.  

Conscienciar la població, especialment els més joves, sobre la 

problemàtica mediambiental en general, i sobre l’ impacte que la vida 

quotidiana provoca en el medi natural en particular. 

Donar a conèixer els valors naturals del nostre entorn i motivar 

conductes i valors que en siguin respectuosos. 

Transmetre i inculcar el valor de la solidaritat enfront de 

l’individualisme. Fer entendre que no estem sols al món; que les 

nostres accions repercuteixen directament en el nostre entorn 

immediat ,i que, tant les persones com el medi ambient, se’n poden 

veure afectades. 
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 Promoure canvis d’actituds i conductes en els ciutadans per tal que 

s’impliquin en la millora mediambiental: estalvi d’aigua i energia, 

reducció del consum, reciclatge de residus, civisme, etc. 

Contribuir a la difusió de les idees i dels valors associats amb la 

sostenibilitat. 

Donar a conèixer el funcionament del propi municipi i de la comarca, 

tant a nivell general, com, específicament, des del punt de vista 

mediambiental, així com les actuacions de millora i prevenció que es 

realitzen a un nivell més ampli. 

 

2.12.6.3. Descripció dels tallers 

Tallers  

• Coneguem les plantes aromàtiques (P4,P5 i 1er. de Primària) 

• Fem la recollida selectiva (2on. de Primària) 

• Coneguem el paper reciclat (3er. de Primària) 

• La descoberta de la nostra vegetació (4t. de Primària) 

• El joc de l’Ecocompra (5è de Primària) 

• Els béns d’ús públic (6è. de Primària,1r  i 2n  d’ ESO) 

• Els béns d’ús públic com a taller de memòria. ( Col·lectius 

d’avis i/o col·lectius en fase inicial de demència). 

 

CONEGUEM LES PLANTES AROMÀTIQUES  

 
Fitxa  

• Títol: Coneguem les plantes aromàtiques. 

• Adreçat a: alumnes de P4, P5 i de 1er. de Primària. 

• Lloc: la mateixa aula. 

• Durada del taller: una hora. 

• Material aportat per FTS: testos (4-5 de cada) amb 5 
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espècies diferents de plantes aromàtiques (romaní, farigola, 

espígol, orenga i menta), plats (4-5 de cada) de 5 colors 

diferents (blanc, groc, vermell, blau i verd), etiquetes de colors 

amb els noms de les plantes per col·locar als alumnes, potets 

que serviran perquè els alumnes puguin olorar les diferents 

substàncies derivades de les plantes en qüestió. 

• Objectius generals: 

• Fomentar l’estimació del medi natural a través del 

coneixement, l’observació i la manipulació d’algunes de les 

plantes aromàtiques autòctones més comunes. 

• Treballar la memòria sensitiva dels alumnes mitjançant 

l’estimulació visual, tàctil i olfactiva derivada del contacte 

directe amb la planta. 

• Valorar la idoneïtat de les plantes autòctones, des del punt de 

vista de la sostenibilitat, en la seva utilització en jardineria 

ornamental i davant d’espècies provinents d’altres entorns 

climàtics. 

• Desvetllar el respecte envers els productes naturals  

• Objectius específics:  

• Saber distingir les cinc espècies estudiades, a partir de la forma 

i color que tenen i de l’olor que desprenen  

• Conèixer algunes de les propietats curatives i culinàries de les 

cinc plantes estudiades, i algun dels seus productes derivats  

• Seqüenciació de l’activitat: 

Fase 1 (conèixer les plantes). 

 
• Es distribuiran els alumnes en quatre o cinc grups (5 alumnes 

per grup), cada grup al voltant d’una taula o asseguts a terra 

formant un semicercle.  

• Prèviament, haurem dipositat les diferents plantes, en renglera 

(a sota de la pissarra?), a sobre dels plats del color 

corresponent (blanc: orenga; groc: romaní; vermell: farigola; 

blau: espígol; verd: menta). 

• Es repartirà a cada alumne una etiqueta amb el nom i el color 
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d’una planta, això l’acreditarà dintre del seu grup com a 

responsable d’aquella determinada espècie. 

• El monitor/a farà una explicació general del que són les plantes 

aromàtiques (es farà èmfasi en els beneficis mediambientals 

derivats d’utilitzar la flora autòctona en jardineria ornamental 

en comptes d’espècies provinents d’altres entorns climàtics).  

• Es cridarà els 4-5 responsables de grup per a una determinada 

espècie, i aquests agafaran el plat i el test corresponent i els 

portaran davant de la resta del grup per tal que tots puguin 

observar la planta de prop, i tocar-la i olorar-la.  

• El monitor/a donarà una explicació de les característiques de la 

planta escollida (aparença, fulles, flors, color, olor, tacte, 

propietats curatives, utilització culinària...) i demanarà als 

alumnes que verifiquin les explicacions en l’exemplar que 

tindran al davant. 

• El monitor/a dipositarà una petita mostra d’algun derivat de la 

planta estudiada i demanarà als alumnes que l’olorin i la 

relacionin amb l’olor natural de la planta. 

• Es repetiran els tres passos anteriors amb cadascuna de les 

cinc plantes. 

• Al final, acabat tot el procés, el monitor/a recollirà les etiquetes 

identificatives. 

Fase 2 (Elaboració de les bosses d’olor). 
 

• El monitor/a i el mestre/a repartiran les bosses entre els 

alumnes. 

• El monitor/a dipositarà en plats (un per a cada grup) un munt 

de fulles de romaní seques.  

• Els alumnes les introduiran a dintre de les bosses.  

• Quan les hagin omplert fins la meitat, aproximadament, el 

monitor/a i el mestre/a lligaran les bosses (mentre els alumnes 

les subjecten) amb un cordillet i una etiqueta. 

• Els alumnes escriuran en un costat de l’etiqueta el seu nom, i 

en l’altre el nom de la planta (romaní). 
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FEM LA RECOLLIDA SELECTIVA  

Fitxa  

• Títol: Fem la recollida selectiva. 

• Adreçat a: alumnes de 2on. de Primària. 

• Lloc: la mateixa aula. 

• Durada del taller: una hora. 

• Material aportat per l’escola: pantalla o paret blanca per 

poder projectar el PowerPoint explicatiu. 

• Material aportat per la FTS: ordinador portàtil, projector, una 

brossa gran d’escombraries plenes de materials residuals 

domèstics habituals, materials reciclats, etiquetes identificatives 

per als alumnes, contenidors. 

• Objectius generals: 

• Donar a conèixer el problema de la gestió dels residus.  

• Conscienciar els alumnes que aquest és un  problema de tots; 

que el fet que no veiem les coses, no vol dir que no hi siguin, i 

que tots i cadascun de nosaltres podem fer la nostra aportació 

per contribuir a tenir un medi ambient més net. 

• Desvetllar la consciència que som responsables dels productes 

que comprem i consumim, i de les deixalles que aquests 

productes generen. 

• Reconèixer les fraccions en què es poden separar les deixalles i 

els contenidors on s’han de dipositar.  

• Desvetllar l’hàbit de realitzar la recollida selectiva a casa. 

• Objectius específics:  

• Conèixer, de manera aproximada, com funciona el procés de 

reciclatge, i alguns dels diferents productes que en poden 

sorgir. 

• Seqüenciació de l’activitat: 

• Es projectarà un PowerPoint amb els continguts següents:  
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• El problema dels residus i la importància de fer la recollida 

selectiva. 

• Vocabulari i conceptes bàsics sobre el reciclatge.  

• Els diferents processos de reciclatge i la reutilització dels 

residus en productes nous.  

• Es mostraran diferents productes reciclats.  

• Dividits en grups, els alumnes analitzaran el contingut d’una 

bossa d’escombraries (prèviament preparada) i faran el 

reconeixement de les diferents fraccions en què es poden 

dividir els residus (paper i cartró, vidre, piles, matèria orgànica, 

plàstic, medicaments, etc.).  

• Cada alumne del grup serà el responsable d’un residu i l’haurà 

de dipositar al contenidor corresponent. 

• Cada grup omplirà, finalment, unes fitxes de treball que 

resumiran els continguts apresos durant el taller. Amb aquestes 

fitxes es farà un llibret de consulta per a la classe.  

CONEGUEM EL PAPER RECICLAT  

Fitxa  

• Títol: Coneguem el paper reciclat. 

• Adreçat a: alumnes de 3er. de Primària. 

• Lloc: la mateixa aula. 

 

• Durada del taller: una hora. 

• Material aportat per l’escola: pantalla o paret blanca per 

poder projectar el PowerPoint explicatiu. 

• Material aportat per la FTS: ordinador portàtil, projector, 

pasta de paper, baietes, fulls de diaris, cubetes per escórrer la 

pasta, motlles per a fer figuretes, cartolines per exposar les 

figures. 

• Objectius generals: 

• Conèixer el procés de reciclatge del paper i la seva importància 

per tal d’evitar la tala indiscriminada d’arbres i la contaminació 

de l’aire i de l’aigua. 



 111 

• Comprovar de primera mà com, mitjançant la reutilització dels 

residus, es poden elaborar productes nous. 

• Objectius específics:  

• Conèixer la història del paper, així com diferents mètodes per 

fabricar-lo, tan artesanalment com industrial. 

• Aprendre a manipular la pasta de paper per fabricar diferents 

objectes decoratius. 

• Seqüenciació de l’activitat: 

• Es projectarà un PowerPoint amb els continguts següents:  

• Història del paper.  

• La fabricació del paper a partir dels arbres. 

• Problemes mediambientals derivats de la tala d’arbres.  

• La fabricació del paper reciclat.  

• Els beneficis del reciclatge, en general. 

• Es distribuiran els alumnes en quatre o cinc grups (5-6 per cada 

conjunt de taules) i se’ls proveirà de baietes, fulls de diaris i 

cubetes per escórrer la pasta de paper. 

• Els alumnes, assistits pel monitor/a i el mestre/a, faran 

diferents figuretes amb pasta de paper. 

• Amb les figuretes i les cartolines es confeccionarà un mural que 

contindrà un missatge de temàtica mediambiental.  

 

LA DESCOBERTA DE LA NOSTRA VEGETACIÓ  

Fitxa  

• Títol: La descoberta de la nostra vegetació. 

• Adreçat a: alumnes de 4t. de Primària. 

• Lloc: la primera part, a la mateixa aula. Després, excursió a 

peu a un bosc proper, o bé sortida al jardí de l’escola.  

• Durada del taller: dues hores (al bosc) o bé una hora i mitja 

(al jardí).  
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• Material aportat per la FTS:  Claus d’identificació de les 

diferents espècies, fitxes de treball. 

• Objectius generals: 

• Sensibilitzar els alumnes sobre la necessitat de ser 

respectuosos amb l’entorn natural. 

• Donar a conèixer alguns conceptes bàsics emprats en ecologia 

(comunitat vegetal, ecosistema, degradació...). 

• Aprendre què és un bosc, la seva importància i les 

característiques del bosc mediterrani. 

• Conèixer algunes de les espècies vegetals que podem trobar en 

un bosc mediterrani, relacionant-les amb les condicions 

climatològiques i la tipologia de sòls. 

• Objectius específics:  

• Conèixer un vocabulari bàsic que ajudi a identificar les diferents 

espècies vegetals (limbe foliar, fulla simple, composta, fulla 

dentada, fulla entera, nervi, tronc ramificat...). 

• Aprendre alguns sistemes per conèixer el bosc: 

• Mitjançant l’observació directa i la utilització d’una clau 

d’identificació d’espècies.  

• Fent una descripció qualitativa i quantitativa de l’estat en què 

es troba (densitats de població vegetal, grau de pressió 

humana, contaminació...). 

• Mostrar què és i com es fa un herbari.  

• Seqüenciació de l’activitat: 

Fase 1 (a l’aula)  

  

• Què és un bosc? Perquè és important tenir-ne cura?  

• Característiques del bosc mediterrani.  

• Característiques d’algunes espècies (6-7) que, de manera 

habitual, podem trobar en una comunitat vegetal del nostre 

entorn.  

• Com es fa un herbari i per a què serveix. 
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Fase 2 (al bosc o al jardí) 

• Els alumnes es dividiran en grups de cinc. Cada grup realitzarà 

l’observació directa d’una de les espècies explicades 

anteriorment a la classe i haurà d’identificar-la amb l’ajuda 

d’una clau d’identificació adaptada.  

• Els alumnes ompliran unes fitxes de treball que els seran 

facilitades pels monitors. 

• Es procedirà a la valoració de l’estat del lloc on ens trobem 

mitjançant la segmentació en espais d’estudi més petits (de 2 

m. per 2 m.). Cada grup efectuarà el recompte d’espècies 

vegetals i la recerca d’altres elements (restes d’animals, 

insectes, restes de residus urbans...). Del resultat dels diferents 

grups es podran treure unes conclusions, amb dades concretes, 

sobre l’estat en què es troba el bosc, emprant els conceptes 

ecològics explicats anteriorment*  

• Cada grup agafarà una petita mostra de la planta que hagi 

hagut d’identificar per, posteriorment,  confeccionar un herbari. 

• Un responsable de cada grup exposarà el seu treball, en veu 

alta, a la resta de la classe. 

• Amb totes les fitxes de treball es confeccionarà un llibre de 

consulta per a la classe. Aquest anirà precedit d’una introducció 

i d’altres informacions bàsiques que seran facilitades pels 

monitors. El llibre inclourà un herbari que els alumnes hauran 

de confeccionar a la classe, un cop hagi finalitzat el procés de 

premsat de les plantes.   

*Aquest punt només es farà si la sortida és al bosc. 

 

EL JOC DE L’ECOCOMPRA  

Fitxa  

• Títol: El Joc de l’Ecocompra. 

• Adreçat a: alumnes de 5è. de Primària. 

• Lloc: la mateixa aula.  

• Durada del taller: una hora i mitja.  

• Material aportat per l’escola: pantalla o paret blanca per 

poder projectar el PowerPoint explicatiu. 
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• Material aportat per la FTS: ordinador portàtil, projector, 

taulell i fitxes per jugar al Joc de l’Ecocompra. 

• Objectius generals: 

• Conscienciar els alumnes de la problemàtica que suposa la 

gestió dels residus.  

• Fer veure als alumnes que moltes coses, encara que les 

amaguem, existeixen; que els abocadors són un gran perjudici 

per al medi ambient i una càrrega econòmica que ha de 

suportar tota la societat.  

• Desvetllar la consciència que tots som responsables dels 

productes que comprem i consumim, i de les deixalles que 

aquests productes generen. 

• Sensibilitzar els alumnes sobre les necessitats, per una banda, 

d’estalviar aigua i energia, i, per l’altra, de reduir la 

contaminació ambiental. 

• Fer saber als alumnes que amb el reciclatge estalviem aigua i 

energia i disminuïm la contaminació del planeta.  

• Ajudar a consolidar l’hàbit de la recollida selectiva, tant a casa 

com a l’escola.  

• Conscienciar els alumnes de la importància de mantenir una 

actitud activa davant de la problemàtica mediambiental. 

• Objectius específics:  

• Comprovar de primera mà que els alumnes coneixen amb 

precisió en quins contenidors s’han de dipositar les diferents 

fraccions dels residus que generem habitualment. 

• Donar a conèixer el principi de les tres Rs, en tant que proposta 

sòlida per disminuir la pressió de la nostra societat sobre els 

recursos del planeta.  

• Seqüenciació de l’activitat: 

• Es projectarà un PowerPoint amb els continguts següents:  

• La gestió dels residus. 

• La problemàtica dels abocadors.  
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• Una solució: les tres R. 

• Com podem reduir els recursos que consumim.  

• Com podem reduir la contaminació que produïm.  

• Com reutilitzar i reciclar poden ajudar-nos a fer-ho.  

• La importància del reciclatge, en particular.  

• Una qüestió de solidaritat i sentit comú (les dues Ss).  

• S’explicaran les normes del Joc de l’Ecocompra. Posteriorment, 

els alumnes, dividits en grups, hi jugaran..  

• Es tracta d’un joc de taula (a l’estil del Trivial), amb un format 

gran i pensat per a un màxim de trenta-cinc alumnes.  

• El taulell principal està format per cinquanta caselles a les quals 

s’accedeix per atzar (segons el nombre que assenyalin els 

daus). 

• Cada cop que caigui en una casella, l’alumne haurà de comprar 

el producte que s’hi mostri. Per a aquesta finalitat, disposarà 

d’unes unitats monetàries limitades, que haurà de saber 

administrar correctament per no quedar-se sense recursos a la 

meitat del joc.  

• Cada producte adquirit té una valoració positiva o negativa en 

funció del seu cost mediambiental. 

• Els productes amb valors negatius es podran canviar, quan es 

caigui a la “casella de canvi”, per productes més respectuosos 

amb l’entorn. Altres productes es podran reciclar quan es caigui 

a la “casella de reciclatge”. L’alumne haurà de triar quina és la 

millor opció i es veurà compensat amb punts positius.  

• Per continuar avançant en el joc i tenir l’oportunitat d’acumular 

punts positius, cada cop que es caigui en una casella s’hauran 

de superar unes preguntes contingudes en targetes.  

• El grup guanyador serà aquell que hagi acumulat més punts 

positius i menys de negatius. 
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ELS BÉNS D’ÚS PÚBLIC  

Fitxa  

• Títol: Els béns d’ús públic. 

• Adreçat a: alumnes de 6è. de Primària. 

• Lloc: La mateixa aula.  

• Durada del taller: Una hora. 

• Material aportat per l’escola: pantalla o paret blanca per 

poder projectar el PowerPoint explicatiu. 

• Material aportat per la FTS: ordinador portàtil, projector, 

etiquetes identificatives, fitxes guia i taulell joc.  

 

• Objectius generals: 

• Fomentar la solidaritat, explicant que, tant els beneficis que 

aporten com els perjudicis que suporten els béns públics, són 

compartits; que tots en som responsables.  

• Fer entendre als alumnes 1) que pagar impostos no ens 

autoritza a fer un mal ús dels béns públics, sinó tot el contrari: 

ens obliga a tenir-ne cura, precisament, perquè els hem pagat 

entre tots; i 2) que els diners que s’estalvien tenint-ne cura, es 

poden destinar, per exemple, a tenir millors escoles, carreteres 

o hospitals.  

• Inculcar respecte per tot allò que té un ús compartit.  

• Objectius específics:  

• Fer que els alumnes parin atenció a quins són els elements que 

configuren una plaça o un parc públics: mobiliari urbà (bancs, 

fonts, punts de llum, jocs infantils, papereres...), paviments, 

jardineres..., i a l’estat en què es troben (nets o bruts, ben 

conservats o malmesos pel vandalisme, etc.). 
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• Seqüenciació de l’activitat: 

Fase 1 
 

• Es projectarà un PowerPoint amb els continguts següents:  

• El concepte d’allò que és “públic”.  

• Què són els bens públics? 

• Funcionament de l’administració . 

• Problemàtiques derivades del mal ús.  

• No estem sols al món. El nostre incivisme repercuteix 

directament en les persones que tenim més a prop i, a la llarga, 

en nosaltres mateixos.  

Fase 2 
 

• Es juga al joc dels béns públics 

• Es tracta d’un joc de rol combinat  amb un trivial, on els nois 

actuaran com si fossin un ajuntament 

• Cada ajuntament amb el seu pressupost i les seves subvencions 

haurà de solucionar diferents conflictes en l’ús dels béns públics 

•  Aquells ajuntament que hagi resolt més conflictes i hagi fet 

una despesa menor de diners, serà l’ajuntament modèlic de la 

classe. 

 

ELS BÉNS D’ÚS PÚBLIC. COM A TALLER DE MEMÒRIA.  

Fitxa  

• Títol: Els béns d’ús públic. 

• Adreçat a: col·lectius d’avis. 

• Lloc: Sala amb llum natural i que a la vegada es pugui 

enfosquir.  

• Durada del taller: Una hora i mitja o dues hores. 

• Material aportat per l’escola: pantalla o paret blanca per 

poder projectar el PowerPoint explicatiu. 
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• Material aportat per FTS: ordinador portàtil, projector, 

etiquetes identificatives, fitxes guia i taulell joc.  

 

Aquest taller serà una eina que ens permet un tipus d’intervenció 
basada en l’estimulació cognitiva, aprofitant els recursos de la 

memòria ja existents, afavorint el seu exercici, i  l’assoliment de 
petits nous conceptes. 

 

• Objectius generals: 

• Realitzar una activitat que tendeix a prevenir l’envelliment 

cerebral. 

• Fomentar la solidaritat, explicant que, tant els beneficis que 

aporten com els perjudicis que suporten els béns públics, són 

compartits; que tots en som responsables.  

• Objectius específics:  

• Desenvolupar un taller que possibilitin mantenir una memòria 

activa. 

• Fomentar el treball en grup, on la tasca es prolonga més enllà 

del funcionament del joc, donant lloc a compartir experiències, 

l’ intercanvi i ampliant al mateix temps els conceptes socials. 

• Millorar l’efectivitat en les situacions amb la memòria de la vida 

quotidiana. 

• Millorar l’autoestima. 

• Potenciar la capacitat per recordar una nova informació. 

• Millorar la fluïdesa verbal. 

• Augmentar la memòria auditiva. 

• Practicar la memòria visual. 

• Seqüenciació de l’activitat: 

 

Fase 1 
 

• Es projectarà un PowerPoint amb els continguts següents:  

• El concepte d’allò que és “públic”.  
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• Què són els bens públics? 

• Funcionament de l’administració . 

• Problemàtiques derivades del mal ús.  

• No estem sols al món. El nostre incivisme repercuteix 

directament en les persones que tenim més a prop i, a la llarga, 

en nosaltres mateixos.  

 

Fase 2 
 

• Es juga al joc dels béns públics. 

• Es tracta d’un joc de rol combinat  amb un trivial, on els avis 

actuaran com si fossin un ajuntament. 

• Cada ajuntament amb el seu pressupost i les seves subvencions 

haurà de solucionar diferents conflictes en l’ús dels béns públics 

•  Aquells ajuntament que hagi resolt més conflictes i hagi fet 

una despesa menor de diners, serà l’ajuntament modèlic de la 

sessió. 

 

2.12.7. Redacció del projecte de gestió de fracció verda 

2.12.7.1. Introducció 

Per tal de donar resposta a la problemàtica existent amb les restes 

vegetals generades pels veïns de manera particular, oferim establir el 

nostre servei de recollida porta a porta.  

Des de fa gairebé dos anys estem donant aquest servei al municipi de 

l’Arboç amb un bon funcionament sense incidències i bona acceptació 

per part dels usuaris. 

El porta a porta dóna un plus d’avantatges i alhora evita 

inconvenients que comporten altres sistemes. 
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Altres sistemes plantejables, porten intrínseques problemàtiques per 

als usuaris del servei, com la no capacitat o no disposició de mitjans 

per poder moure o transportar les restes vegetals. 

Altres sistemes poden plantejar dificultats ens els sistema de control 

de l’ús del servei i comportar costos imprevistos. 

El sistema porta a porta ens permet assegurar en tot moment el bon 

ús del servei, fer una atenció personalitzada a cada usuari, controlar 

la quantitat i tipologia de les restes vegetals recollides i assegurar la 

bona gestió d’aquetes. Acotant, així, els costos a l’ús del servei, és a 

dir, a la quantitat de restes gestionades. 

 

2.12.7.2. Descripció del servei de porta a porta 

Per dur a terme el servei s’establiran unes rutes o circuits per on 

passarà la brigada fent la recollida. 

Aquestes rutes es determinaran en funció de les zones susceptibles 

de generar restes vegetals, és a dir bàsicament zones on el veïnatge 

estigui conformat per cases amb jardí. 

La brigada estarà constituïda per dos operaris i un camionet. 

Depenent del número de veïns que s’adscriguin al servei, del volum 

de restes vegetals generades i de la freqüència del servei es podran 

addicionar el nombre de brigades que es cregui necessàries per dur a 

terme el servei en les condicions acordades. 

S’establiran uns dies i uns horaris, per zones i carrers, en els que els 

veïns deixaran les bosses o feixos de manera estipulada davant de 

casa. 

Coordinadament amb aquests criteris aplicats als usuaris, s’establiran 

els circuits de recollida. De manera que, per una banda es dona 

comoditat als usuaris establint uns horaris acotats però ajustats a les 
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rutines diàries generals dels usuaris. I per l’altra el servei garanteix la 

imatge dels carrers i controla que només facin ús del servei les 

persones que hi són adscrites.  

Per donar un plus de control i assegurar que el servei sigui utilitzat 

només per les persones a qui va destinat, hi ha la possibilitat de 

proporcionar a cada usuari algun distintiu preestablert, com unes 

etiquetes, amb el qual hauran d’identificar les restes vegetals, de 

manera que quan la brigada les reculli es vegi clarament que les 

restes vegetals són d’un usuari del servei. 

El porta a porta té implícit el control constant de la tipologia de restes 

que es recullen i per tant, la detecció de restes no relatives al servei i 

la determinació de la seva procedència són àgils i ràpides.  

 

2.12.8. Redacció i execució del pla d’optimització i 

mecanització d’espais de   desbrossament 

 

2.12.8.1. Introducció 

 

Actualment existeixen als municipis una sèrie d’espais de 

desbrossament que per la seva situació, amplitud i desnivells podrien 

ser apropiades per desbrossar-les amb tractor, però que com a 

conseqüència del seu caràcter pedregós i parcialment irregular, ens 

veiem obligats a desbrossar-les manualment amb desbrossadora de 

braç. 

 

2.12.8.2. Objectiu 

 

Transformar la capa superficial de terra de les zones proposades, 

adaptant-los per a segues amb tractor amb les tècniques més adients 

per a cada espai. Obtenint amb això una reducció en els recursos 

destinats per a aquestes feines, i revertint-los aleshores en la 

realització d’altres feines o en la millora de freqüències per a la resta 
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a mantenir. Les superfícies continuarien sent completament verdes i 

de desbrossada, però amb l’avantatge afegit que tindrien menys 

pedres superficials i menys irregularitats (sots, bassals, sortints, 

etc.), fent també més segur l’ús i gaudir d’aquests espais per part 

dels ciutadans. 
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BLOC 3 

 

IMPLANTACIÓ D’UN MODEL DE GESTIÓ DE 

RESIDUS SOSTENIBLE I SOCIALMENT 

RESPONSABLE 
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Prefaci 

 

En el marc econòmic i social (crec que no ho podem separar) actual, 

en el qual estem immersos en una crisi, al meu entendre, profunda, 

diferent per a cada realitat (personal, familiar, empresarial, 

municipal, bancària, etc), diferent, també segons per a quin estat, 

regió, comarca o municipi visquem. On ningú sap les conseqüències 

que pot tenir, o si fins i tot aquest procés serà temporal o permanent. 

El que sí que, personalment crec, és que la presa de consciència de 

que les coses no són eternes (en tots els sentits –situacions, 

recursos, posicionaments, pensaments- ) que els processos tenen 

una vida acotada, potser no serem mai capaços de saber aquest límit, 

però sí potser aprendrem a (tant de bo!): en primer lloc a viure 

aquests processos (em refereixo a tenir la capacitat de trobar la raó 

de la pròpia existència portant a terme les accions decidides); en 

segon lloc que les accions són els únics elements tangibles i 

mesurables dels pensaments; i en tercer, que el risc és un concepte 

neutre que ens fem nostre per mandra o per por, quan només hauria 

de ser un factor més de reflexió i anàlisi (com ho poden ser la 

previsió, la visualització, els assajos, l’experiència, el coneixement i 

altres) per a poder prendre decisions i actuar, sobretot actuar, en 

conseqüència. 

En aquest darrers temps, la meva condició de regidor d’un poble 

petit, a banda de la meva situació laboral com a responsable 

productiu d’un Centre Especial de Treball i també perquè no, la meva 

situació personal (el debat temporal, i efímer, entre la joventut i la 

maduresa – o si voleu la famosa crisi dels quaranta o l’assoliment 

d’un altre cicle de set anys...). M’ha brindat l’oportunitat d’aprendre 

(d’anar aprenent dia a dia). 

Tota aquesta motxilla que em va portant cap a camins sinuosos 

d’incerteses i clarividències, en cadascun dels fronts que tinc oberts i 

que, en el cas que encapçala aquest treball, en la meva vessant de 
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gestió municipal, m’ha portat a voler reflexionar (i a actuar!) entre 

altres coses, en la millora de la gestió de residus municipals del meu 

poble: Vila-rodona ( i amb una il·lusió tàcita de que pugui servir a la 

meva vila i a altres poblacions de característiques similars) 

La idea consisteix en plantejar-se, si és possible, en el camp de la 

gestió i la prevenció de residus, fer-ho millor, fer-ho molt bé, amb un 

cost que garanteixi la seva viabilitat i amb un procés que redueixi les 

possibilitats de poder tirar enrere pel que fa al grau de conscienciació 

i compromís social de la població. 

Tornant a la reflexió inicial, aquesta crisi, en el terreny municipal, 

almenys en els pobles petits ens pot aportar una presa de consciència 

de valors, que potser fins ara estaven damunt de les taules dels 

despatxos (o pitjor, dels prestatges!) o en la premsa o en grups molt 

conscienciats, però que no havien traspassat la crosta de la rutina, 

del dia a dia, dels hàbits i de la forma de viure i de pensar de la 

majoria dels ciutadans. Les agendes 21, les activitats d’educació 

ambiental, els plans de prevenció de residus, els plans de promoure 

el civisme poden tenir la seva oportunitat en aquest marc actual 

d’incertesa i convertir-se en una eina ferma, real i aplicable pel canvi 

de paradigma. 

Ens caldrà un esforç per comunicar, i una necessitat d’escoltar i 

aprendre, però sobre tot ganes de passar a l’acció. Amb el desig que 

aquest treball pugui ser una modesta, però il·lusionada, aportació a 

aquest canvi.   
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3.1. Introducció 

 

El poble de Vila-rodona està situat a la Comarca de l’Alt Camp, té una 

població d’uns 1.300 habitants, compta amb les pedanies de Vilardida 

(8 habitants) i Mas d’en Bosc (3 habitants). Durant els primer any de 

legislatura (2008) les accions encaminades al medi ambient van estar 

més centrades en aspectes de medi natural, concretament en la 

restauració del bosc de ribera del riu Gaià, al seu pas per la Vila, 

aconseguint millorar l’entorn del riu, amb un itinerari de natura, 

habilitant senders, etc. 

En l’àmbit de la gestió de residus, durant el 2008 es van analitzar les 

dades de recollida i es van fer xerrades de conscienciació dirigides a 

diversos col·lectius local (grup de dones, voluntaris per la llengua, 

etc). 

És, però, a partir del 2009 quan iniciem un procés d’anàlisi i reflexió 

sobre com millorar les xifres de gestió de residus i l’actitud dels 

ciutadans, com una necessitat i una aposta de futur pel poble. 

El projecte, encara no ha acabat d’assolir les fites, té un objectiu clar 

de millora de les xifres de recollida, però també en planteja altres, 

tant importants, creiem, com el primer (generar llocs de treball 

viables i d’àmbit local, la responsabilitat social dels ajuntaments, la 

reducció de producció de CO2, la promoció de l’activitat en el medi 

rural, etc.) 

Per assolir aquests objectius hi ha hagut un esforç econòmic 

municipal, però ha comptat, també, amb recursos de diverses 

administracions, la qual cosa ha ajudat decisivament a desenvolupar 

les accions que s’han pogut emprendre. 

Però el més important és que aquest projecte depèn de la gent i ha 

de seguir comptant amb l’esforç i la complicitat dels veïns de Vila-

rodona que ha de significar un canvi de mentalitat, sense retorn, cap 

a una consciència mediambiental més activa i responsable. 
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a Vila-rodona 2009

71%

29%
Fracció resta

Separació selectiva

3.2. Anàlisi de la situació de la gestió de residus municipals a Vila-

rodona 

3.2.1. Dades de recollida dels residus municipals a Vila-rodona 

 

Analitzant la composició dels residus municipals, Vila-rodona, municipi de 1260 

habitants, segueix el patró de producció de residus a Catalunya, essent la 

FORM la matèria residual més abundant amb diferència. No obstant, el 

percentatge en reciclatge selectiu encara es troba lluny per arribar a la mitjana 

de Catalunya (37,53%) , representant un 28,72% respecte el total. Cal destacar 

també que, com ja va quedar reflectit al l’Agenda 21 del municipi conjunt amb 

el municipi veí d’Aiguamúrcia, el sector principal productor de residus és 

l’alimentació seguit per la impressió i l’ edició. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia, AdHoc a partir de dades obtingudes de les Estadístiques de residus municipals i recollida 

selectiva de l’Agència de Residus de Catalunya 

% recollida selectiva 

a Catalunya 2009

62%

38%
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MATÈRIA ORGÀNICA (FORM+ PODA) 

Per una banda, i essent el residu predominant, tenim la FORM (8%) produïda 

de forma periòdica pels diferents vilatans, pels sis comerços que ofereixen 

serveis relacionats amb la restauració, així com també els menjadors escolars, 

el Centre de dia i el mercat municipal dels dimarts. Tots ells generen en major o 

menor quantitat un gruix de residus orgànics caracteritzats per tractar-se d’una 

barreja heterogènia de matèria compostable. 

Dins la recollida de la fracció orgànica, el percentatge d’impropis que  observem 

presenta una gran disminució en el mes de desembre del 2009, segurament 

esdevé el fruit de l’aplicació de la recollida selectiva de la fracció orgànica porta 

a porta el mes d’octubre del mateix any, amb un decrement d’un 13% a un 

2%. 1  (ANNEX: Taula de dades de ACR i informes escanejats dels impropis a la 

FORM) 

 

Composició dels residus a Catalunya 2009
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Font: Elaboració pròpia, AdHoc a partir de dades obtingudes a partir de les Estadístiques de residus municipals i 

recollida selectiva     de l’Agència de Residus de Catalunya 

 

                                                 
1
 Dades cedides per SECOMSA en un dels estudis periòdics del contingut d’impropis de la FORM a Vila-

rodona. 
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Composició dels residus a Vila-rodona 2009
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Font: Elaboració pròpia, AdHoc a partir de dades obtingudes a partir de les Estadístiques de residus municipals i 

recollida selectiva de l’Agència de Residus de Catalunya 

 

 

PAPER I CARTRÓ  

Pel que fa a la següent categoria de residus produïts amb més quantitat, 

trobem el paper i el cartró; aquesta fracció representa un 5% del total de 

residus generats al municipi. Aquests tipus de residu provenen principalment 

d’informació publicitària, en molts casos supèrflua; d’informes i documents 

d’oficina, tot i que cada cop s’està promovent més la digitalització de la gran 

part de la informació; i d’embalatges de productes que es distribueixen als 

comerços o són consumits pels habitants de la vila. Aquest grup, així com 

també el dels plàstics i envasos són cada dia més nombrosos, sobretot a 

establiments concrets de la vila com són l’estanc, la carnisseria, la farmàcia i el 

supermercat. 

 

VIDRE 

En el  mateix percentatge de producció que la fracció paper cartró trobem la 

fracció vidre (5%); residu provinent principalment d’envasos d’ús particular i en 

comerços principalment de restauració. 
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ENVASOS LLEUGERS  

Seguint al grup del paper i cartró i el del vidre trobem el dels envasos lleuger, 

en total,  representen un 3% sobre el total de residus. Es tracta d’una de les 

fraccions més voluminoses i més creixents en l’actualitat. Comparant-ho amb 

les dades de l’ Estudi de la composició dels residus a Catalunya fet per ACR 

l’any 2005 veiem que la producció d’aquesta fracció a Vila-rodona supera la del 

paper i cartró. A la vila, els principals productors d’aquest residu són a part del 

consum a nivell particular amb la compra de queviures embalats, i begudes 

contingudes en recipients d’aquest tipus, els comerços els quals també reben la 

gran majoria dels seus productes en envasos o embalatges de plàstic. 

 

RESIDUS VOLUMINOSOS 

El grup que comprèn aquells residus que per les seves característiques 

(dimensions, pes, propietats,...) no poden ser objectes de recollida ordinària; 

com és el cas dels electrodomèstics i els aparells electrònics, matalassos 

rebutjats, mobles i altres estris rebutjats, representa un percentatge important 

a la vila, concretament d’un 6%. 

 

ALTRES 

Els grups dels medicaments queda classificat dins els altres, tot i que el seu 

percentatge no és representatiu respecte al total de residus generats. 

 

3.2.2. Prognosi de l’evolució de la generació de residus 

 

A la dècada dels seixanta, la producció de residus a Europa era de 200kg anuals 

per càpita aproximadament; avui s’apropa als 500kg, concretament a Vila-

rodona, fent mitjana dels últims deu anys, és d’uns 458kg per persona i any. La 

producció total de residus en els països membres de l’ OCDE augmentà al 

voltant del 10% entre el 1990 i el 1995 i s’espera que ho continuarà fent, 

malgrat la dèbil tendència cap a una desvinculació entre la generació de residus 

i el creixement econòmic. 
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En els últims anys a Vila-rodona s’ha observat un augment del consum per 

càpita, la qual cosa ha comportat de forma paral·lela un increment de la 

quantitat de residus generats diàriament per cadascun dels habitants.  

L’estadística demostra que com més rica és una societat més consumeix i, per 

tant, el nostre prognosi és la d’un augment de residus. Per aquest motiu s’ha 

ideat aquest pla, per aturar-ne l’augment i intentar disminuir-los de forma 

gradual i sensible envers al medi. 

 

Producció de residus municipals ordinaris per habitant i dia
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Font: Elaboració pròpia, AdHoc a partir de dades obtingudes a partir de les Estadístiques de residus municipals i 

recollida selectiva de l’Agència de Residus de Catalunya 

Evolució de la població de Vila-rodona (2002-2009)
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Font: Elaboració pròpia, AdHoc a partir de dades obtingudes a partir de les Estadístiques de residus municipals i 

recollida selectiva de l’Agència de Residus de Catalunya 
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Evolució de la composició dels residus del municipi de 

Vila-rodona 2002-2009
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Font: Elaboració pròpia, AdHoc a partir de dades obtingudes a partir de les Estadístiques de residus municipals i 

recollida selectiva de l’Agència de Residus de Catalunya 

 

3.2.3. Sistema de recollida inicial 

El sistema de recollida a Vila-rodona es porta a terme mitjançant contenidors de 

superfície, tant pel que fa al rebuig i l’orgànica (FORM) repartits pels carrers, 

com per les fraccions de selectiva (vidre, envasos i paper) repartits en illetes en 

llocs estratègics de la Vila. 

Pel que fa a voluminosos i residus especials compta amb un servei de 

deixalleria mòbil, amb una freqüència mensual. 
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3.3. Objectiu general. 

 

L’objectiu general que es vol assolir és la millora de la gestió integral 

dels residus urbans de Vila-rodona. 

 

  

tones 
anuals 
objectiu 

2012 (amb 
dades 
2010) 

tones anuals 
(dades reals 

2010) 

FORM 169 48 

Vidre 35 31 

Paper-
Cartró 90 33 

Envasos 40 18 

Fracció 
Resta 165 413 

total 
residus 499 542 

 

Aquesta previsió objectiu de generació de tones i de la inversió en la 

qualitat de la recollida selectiva es justifica per la voluntat 

d’implantació d’un sistema de recollida porta a porta, el qual també 

porta implícit una reducció de la pròpia generació de residus (7.89 

%). 

La previsió objectiu és la que s’ha plantejat per fer l’estudi de 

viabilitat econòmica. 
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3.4. Objectius específics. 

 

 Establir un sistema de recollida porta a porta integral per a 

totes les fraccions, excepte el vidre. 

 Realitzar la tasca de gestió de la informació complementària 

amb l’administració. 

 Generar llocs de treball en l’àmbit local, preferentment en 

col·lectius en risc d’exclusió social. 

 Aconseguir la viabilitat econòmica del projecte. 

 Aconseguir una valorització posterior del residu més eficient. 

 Implantar el pla de prevenció de residus. 

 

3.5. Quadre de fites. 

 

 FITES 

1 Implantació de la recollida porta a porta de matèria orgànica 

2 Promoció de l’ús del cubell airejat per a la recollida de FORM 

3 Implantació de la recollida porta a porta de fracció resta, paper i 

cartró i envasos a particulars 

4 Implantació de la recollida porta a porta comercial de fracció 

resta, paper i cartró i envasos. 

5 Promoció de la recollida d’oli usat domèstic 

6 Construir i gestionar una deixalleria tipus bàsica 

7 Convertir la deixalleria en un centre de recuperació, valorització 

i sensibilització mediambiental 

8 Promoció de l'autocompostatge comunitari 

9 Redacció del Pla de Prevenció de Residus 
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3.6. Cronograma. 

 

Accions sobre la recollida i la gestió de 

residus 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Implantació de la recollida porta a porta de 

matèria orgànica 

x x     

Promoció de l’ús del cubell airejat per a la 

recollida de FORM 

x x     

Implantació de la recollida porta a porta de 

fracció resta, paper i cartró i envasos a 

particulars 

  x    

Implantació de la recollida porta a porta 

comercial de fracció resta, paper i cartró i 

envasos. 

  x    

Promoció de la recollida d’oli usat domèstic   x    

Construir i gestionar una deixalleria tipus 

bàsica 

   x   

Convertir la deixalleria en un centre de 

recuperació, valorització i sensibilització 

mediambiental 

    x  

Promoció de l'autocompostatge comunitari      x 

Redacció del Pla de Prevenció de Residus  x     

 

3.7. Accions sobre la recollida i la gestió de residus 

 

A l’annex B exposem les fitxes de les accions previstes. 
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BLOC 3 

 

IMPLANTACIÓ D’UN MODEL DE GESTIÓ DE 

RESIDUS SOSTENIBLE I SOCIALMENT 

RESPONSABLE 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
ANNEX A Dades generals de Vila-rodona. 
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DADES BÀSIQUES DE VILA-RODONA 

 
Núm. d’habitants: (6/04/09)    1.305 
  

Superfície:        32,91 km2 
 

Altitud:        260 m 
 

Telèfon Ajuntament:    977 63 80 06 
 

Fax Ajuntament:      977 63 86 43 

 
Correu electrònic:            evila@vila-rodona.altanet.org 

 
Correu electrònic turisme:evaegea@vila-rodona.altanet.org 

 

A Vila-rodona és molt fàcil arribar-hi, ja que el terme el creua per 

l’autopista de Barcelona a Lleida, la carretera de Valls al Vendrell, la 

carretera de Sarral i la carretera local de Tarragona al Pont 

d’Armentera. 

Venint per l’autopista AP-2 s’ha de sortir a la sortida 11. 

 

 

mailto:evila@vila-rodona.altanet.org
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El municipi de Vila-rodona està separat en dues zones per la vall del 

Riu Gaià. La part est està formada per una sèrie continuada de 

muntanyes en les quals discorren els torrents dels Pons, Pedrafita, 

Mas Serrà, Pinatelles, Pieró i d'en Boada. La part oest està formada 

per zones planeres i una petita vall, per on passa el torrent del Clot, 

que dóna les seves aigües al Francolí. Vila-rodona és cap del 

municipi, que comprèn també diversos masos i llogarets, molts dels 

quals encara són habitats: Vilardida i Mas d'en Bosc. Els masos estan 

distribuïts per tot el terme i aporten una dimensió molt humana al 

paisatge, suau i cultivat. En són exemples el mas de la Magina, el 

mas d'en Guerra, etc.. Té com a municipis veïns al nord: Aiguamúrcia 

i Pla de Santa Maria, per l’est: Montmell i Rodonyà, pel sud Alió i per 

l’oest el Pla de Santa Maria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: ICC. 
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BLOC 3 

 

IMPLANTACIÓ D’UN MODEL DE GESTIÓ DE 

RESIDUS SOSTENIBLE I SOCIALMENT 

RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX B Fitxes de les accions previstes 
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1. Consolidar la recollida porta a porta de 
matèria orgànica 

Objectiu 

Des del novembre de 2009 es realitza la recollida porta a porta a Vila-rodona. 
La campanya inicial ja va incidir en aspectes de prevenció.   

L’objectiu és consolidar la recollida porta a porta com element bàsic en 
l’estratègia de prevenció. 

Justificació 

Promotors 

Receptors 

La implantació de sistemes de recollida porta a porta, comporten ja una 
reducció en la generació de residus. L’estratègia en la gestió  i en la prevenció 

per part de l’ajuntament de Vila-rodona passa per una millora molt 
significativa de la qualitat de la recollida, així com també en les diferents 

campanyes de conscienciació (realitzades i en projecte) és un element 
fonamental de divulgació. 

Ajuntament de Vila-rodona 

Ciutadania, comerç local i entitats 
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1. Consolidar la recollida porta a porta de matèria orgànica 
 

Descripció 

El sistema de recollida porta a porta de matèria orgànica implica un alt grau de 
sensibilització per part dels agents implicats (ciutadania, comerç local i entitats), cal 
també un suport per part de les administracions supramunicipals i un estudi econòmic 
que el faci viable. 
En el cas de Vila-rodona el primer projecte va anar associat a una prova pilot de 
compostatge comunitari (en aquests moments s’ha desenvolupat la primera fase) 
La consolidació d’aquest sistema farà possible accions en el camp de la prevenció (la 

implantació del cubell reixat, el pagament per generació, entre d’altres)  

Campanya inicial d’implantació.  
Adjudicació del servei de recollida. 

  

Instruments per implantar 

Temporalització 

Relació amb altres accions 

Inici novembre 2009/ consolidació juliol 2011 
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2. Consolidació de l’ús del cubell airejat per a la 
recollida de FORM 

Objectiu 

Des de el novembre del 2009 es realitza la recollida porta a porta a Vila-rodona. La 
campanya inicial ja va comportar la implantació de l’ús del cubell reixat per a l’ús 

domèstic.    

L’objectiu és consolidar l’ús del cubell reixat com a únic element de reciclatge de la FORM 
a nivell domèstic. 

Justificació 

Promotors 

Receptors 

La FORM té un alt contingut en humitat (>80%). Si s’aconsegueix que s’evapori part 
d’aquesta humitat es redueix el pes i el volum de la FORM recollida. Per assolir-ho, s’ha 
d’afavorir la transpiració del líquid en forma de vapor que contenen les restes orgàniques, 
cosa que al mateix temps evita la generació de lixiviats. 
L’evaporació d’aigua derivada de l’ús d’aquest tipus de cubell combinat amb la bossa 
compostable pot arribar a significar una reducció al voltant del 30% del pes dipositat (en 
funció de la composició de la fracció, de la freqüència de buidat del cubell i dels 
paràmetres ambientals- temperatura i humitat, corrents d’aire-). 

Ajuntament de Vila-rodona 

Ciutadania. 
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2. Consolidació de l’ús del cubell airejat per a la recollida de FORM 

 

Descripció 

Durant el període d’implantació s’ha portat a terme la distribució gratuïta del cubell 
airejat. Fins a la implantació total del sistema de porta a porta es continuarà amb la 
distribució gratuïta del cubell.  

Campanya inicial d’implantació.  
Distribució gratuïta del cubell reixat. 

  

Instruments per implantar 

Temporalització 

Relació amb altres accions 

Inici novembre 2009/ consolidació juliol 2011 
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3. Consolidació de l’ús de la bossa compostable 
per a la recollida de FORM 

Objectiu 

Des de el novembre del 2009 es realitza la recollida porta a porta a Vila-rodona. La 
campanya inicial ja va comportar la promoció de l’ús de la bossa compostable per a ús 

domèstic.    

L’objectiu és consolidar l’ús de la bossa compostable com la més habitual per dipositar la 
FORM dels habitatges particulars. 

Justificació 

Promotors 

Receptors 

La FORM té un alt contingut en humitat (>80%). Si s’aconsegueix que s’evapori part 
d’aquesta humitat es redueix el pes i el volum de la FORM recollida. Per assolir-ho, s’ha 
d’afavorir la transpiració del líquid en forma de vapor que contenen les restes orgàniques, 
cosa que al mateix temps evita la generació de lixiviats. 
L’evaporació d’aigua derivada de l’ús d’aquest tipus de bossa compostable pot arribar a 
significar una reducció al voltant del 30% del pes dipositat (en funció de la composició de 
la fracció, de la freqüència de buidat del cubell i dels paràmetres ambientals- temperatura 
i humitat, corrents d’aire-). 

Ajuntament de Vila-rodona 

Ciutadania. 
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3. Consolidació de l’ús de la bossa compostable per a la recollida de FORM 
 

Descripció 

Durant el període d’implantació s’ha portat a terme la distribució gratuïta de bosses. Fins 
a la implantació total del sistema de porta a porta s’ha pactat amb una casa comercial i el 
comerç local la venda a preu assequible de bosses. 
 

Està en estudi el repartiment gratuït de bosses a partir del 2012  

Campanya inicial d’implantació.  
Distribució gratuïta de bosses ( primera campanya). 
 

  

Instruments per implantar 

Temporalització 

Relació amb altres accions 

Inici novembre 2009/ consolidació juliol 2011 
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4. Implantació de la recollida porta a porta de 
fracció resta, paper i cartró i envasos a 
particulars 

Objectiu 

Considerem el canvi de sistema de recollida integral (excepte el vidre) de contenidor de 
superfície a la recollida porta a porta com una acció que pot potenciar la prevenció de 
residus 

Implantar el sistema de recollida porta a porta de totes les fraccions, excepte el vidre, a 
particulars.  

Justificació 

Promotors 

Receptors 

Els estudis i l’experiència dels municipis on s’ha implantat, el sistema de recollida porta a 
porta s’aconsegueix una reducció ponderada global en la generació d’un 11,94 % 

Ajuntament de Vila-rodona 

Ciutadania. 
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4. Implantació de la recollida porta a porta de fracció resta, paper i cartró i 
envasos a particulars 

 

Descripció 

La implantació del sistema de recollida porta a porta de totes les fraccions, excepte el 
vidre. És una acció prevista pel primer semestre del 2011. 
 
El procés ha d’aconseguir una millora en la qualitat de la recollida, una reducció de la 
generació. Es preveu generar i estabilitzar 2 llocs de treball de segments en risc d’exclusió 
social.  
 
Implica un grau elevat de conscienciació vers als aspectes de prevenció per part de la 
ciutadania, la col·laboració de les entitats locals. 
 
Col·lateralment ha comptat amb el suport de diversos organismes de l’administració 
pública. ( Dep. de Governació- per la dotació d’un vehicle elèctric, Diputació de Tarragona 
en els aspectes de sensibilització)  

Campanya inicial d’implantació (tríptic i imant)  
Distribució de cubell neutre (vermell) per baixar el residu a la porta de casa. 
 

  

Instruments per implantar 

Temporalització 

Relació amb altres accions 

Inici abril 2011/ consolidació juliol 2011 
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5. Implantació de la recollida porta a porta 
comercial de FORM, fracció resta, paper i 
cartró i envasos. 

Objectiu 

Considerem el canvi de sistema de recollida integral (excepte el vidre) de contenidor de 
superfície a la recollida porta a porta com una acció que pot potenciar la prevenció de 
residus. 

Implantar el sistema de recollida porta a porta de totes les fraccions, excepte el vidre, 
comercial.  

Justificació 

Promotors 

Receptors 

Els estudis i l’experiència dels municipis on s’ha implantat, el sistema de recollida porta a 
porta s’aconsegueix una reducció ponderada global en la generació d’un 11,94 % 

Ajuntament de Vila-rodona 

Comerç local 
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5. Implantació de la recollida porta a porta comercial de FORM, fracció resta, 
paper i cartró i envasos. 

 

Descripció 

La implantació del sistema de recollida porta a porta comercial de totes les fraccions, 
excepte el vidre. És una acció prevista pel primer semestre del 2011. 
 
El procés ha d’aconseguir una millora en la qualitat de la recollida, una reducció de la 
generació. Es preveu generar i estabilitzar 2 llocs de treball de segments en risc d’exclusió 
social.  
 
Implica un grau elevat de conscienciació vers als aspectes de prevenció per part de la 
ciutadania, la col·laboració de les entitats locals. 
 
Col·lateralment ha comptat amb el suport de diversos organismes de l’administració 
pública. ( Dep. de Governació- per la dotació d’un vehicle elèctric, Diputació de Tarragona 

en els aspectes de sensibilització)  

Campanya inicial d’implantació. (tríptic i imant)  
Distribució de bujol neutre (vermell) per deixar el residu a la porta del comerç. 
Armariets per adaptar-se a horaris fora del servei ordinari 

  

Instruments per implantar 

Temporalització 

Relació amb altres accions 

Inici abril 2011/ consolidació juliol 2011 
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6. Promoció de la recollida d’oli usat domèstic 
 

Objectiu 

Actualment el servei de deixalleria mòbil compleix amb el servei de captació d’olis, però 
no compleix la tasca de conscienciació que considerem bàsica pel canvi d’hàbits de la 
població. Així com també la potenciació dels aspectes de reutilització i reciclatge en 
origen. 

Promocionar la recollida d’oli usat domèstic i la seva reutilització. 
   

 

Justificació 

Promotors 

Receptors 

Ajuntament de Vila-rodona 

Ciutadania 

 

En totes les cases, cada dia, es generen restes d' oli vegetal usat, com a conseqüència de 
l’elaboració dels aliments.  
 
L'oli vegetal procedent de les llars, del sector de la restauració i de la indústria 
alimentària, una vegada ha perdut la seva utilitat culinària, és un producte contaminant 
que no s’elimina en tirar-lo a la pica; per aquest motiu, és necessari reciclar-lo.  

Reciclant-lo contribueix a la conservació del medi ambient, tan castigat pels vessaments 
de residus contaminants. A més, també es pot aprofitar per fer sabons i productes de 
cosmètica. I es disminueix el consum de combustibles fòssils, en produir biodièsel, que 
redueix les emissions produïdes pels processos de combustió i es degrada totalment de 
manera natural.  
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6. Promoció de la recollida d’oli usat domèstic 
 

Descripció 

El projecte inicial contempla el foment de la recollida d’oli usat domèstic i el repartiment 
de recipients perquè aquest pugui ser recollit d’una forma pràctica i neta. També es 
preveu la instal·lació d’una deixalleria- complexa mediambiental, en una zona propera a 
la vila, on es pugui desenvolupar l’activitat d’acumulació i aprofitament o reutilització 
d’aquest oli. 

Campanya de conscienciació  
Campanya d’implantació (distribució d’un recipient per a abocar l’oli domèstic) 
Tractament i reutilització de l’oli al complex mediambiental. 

 

Instruments per implantar 

Temporalització 

Relació amb altres accions 
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7. Projectar, construir i gestionar una 
deixalleria tipus bàsica 
 

Objectiu 

Actualment el servei de deixalleria mòbil compleix amb la captació de voluminosos i altres 
residus de menor volum, però no compleix la tasca de conscienciació que considerem 
bàsica pel canvi d’hàbits de la població. Així com també la potenciació dels aspectes de 

reutilització i reciclatge en origen. 

Projectar i construir un espai dedicat a la conscienciació mediambiental on, hi hagi 
ubicada la deixalleria municipal. L’espai complirà altres funcions orientades al medi 

ambient. (centre d’interpretació i aula mediambiental) 

Justificació 

Promotors 

Receptors 

A banda del paper com a instrument de gestió de residus, les deixalleries també tenen 
adjudicat un paper com a eines de conscienciació i de reutilització. Aquesta acció és el 
primer pas, imprescindible per assolir les altres accions relacionades. Per això ho 

considerem una acció del propi pla. 

Ajuntament de Vila-rodona 

Ciutadania 
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7. Projectar, construir i gestionar una deixalleria tipus bàsica 
 

Descripció 

El projecte inicial contempla la instal·lació d’un complex mediambiental, en una zona 
propera a la vila, on es pugui desenvolupar activitat en el camp del medi ambient de 

tractament de residus. 

Projecte  
Construcció d’una deixalleria de tipus bàsic 

Gestió dels residus 

Instruments per implantar 

Temporalització 

Relació amb altres accions 
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8. Convertir la deixalleria en un centre de recuperació, 

valorització i sensibilització mediambiental 
 

Objectiu 

Actualment el servei de deixalleria mòbil compleix amb la captació de voluminosos i altres 
residus de menor volum, però no compleix la tasca de conscienciació que considerem 
bàsica pel canvi d’hàbits de la població. Així com també la potenciació dels aspectes de 

reutilització i reciclatge en origen. 

Projectar i construir un espai dedicat a la conscienciació mediambiental on, hi hagi 
ubicada la deixalleria municipal. L’espai complirà altres funcions orientades al medi 

ambient. (centre d’interpretació i aula mediambiental) 

Justificació 

Promotors 

Receptors 

A banda del paper, com a instrument de gestió de residus, les deixalleries també tenen 
adjudicat un paper com a eines de conscienciació i de reutilització. Aquesta acció és el 
primer pas, imprescindible per assolir les altres accions relacionades. Per això ho 

considerem una acció del propi pla. 

Ajuntament de Vila-rodona 

Ciutadania 
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8. Convertir la deixalleria en un centre de recuperació, valorització i 
sensibilització mediambiental 

 

Descripció 

El projecte inicial contempla la instal·lació d’un complex mediambiental, en una zona 
propera a la vila, on es pugui desenvolupar activitats en el camp del medi ambient, tant 

de tractament de residus com d’educació mediambiental. 

Campanya de sensibilització 
Tallers i activitats mediambientals relacionats amb els residus en tractament a la 
deixalleria 

 
  

Instruments per implantar 

Temporalització 

Relació amb altres accions 
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9. Promoció de l'autocompostatge comunitari 
 

Objectiu 

Actualment ja alguns particulars i serveis públics de la vila compten amb compostadors i 
els resultats són satisfactoris, per aquest motiu creiem que engegar i promocionar 
l’autocompostatge comunitari pot ser una bona manera de tancar el cicle natural a la 
mateixa vila i així aprofitar els residus orgànics que hauran esdevingut recursos per a 
diverses utilitats. 

Incentivar la pràctica de l’autocompostatge comunitari a la vila. 

Justificació 

Promotors 

Receptors 

L’ autocompostatge evita que la matèria orgànica i les restes vegetals s’hagin de 
gestionar dins dels sistemes de recollida municipal. El compostatge casolà és un procés 
senzill que pot ser complementari al servei de recollida habitual ja que permet gestionar 
la matèria orgànica en origen i, en zones amb marcat caràcter rural, pot ser una via 
adequada per la gestió de la matèria orgànica. 
 
Tot i no poder-se considerar estrictament una activitat de prevenció de residus, és un 
procés senzill que pot ser complementari al servei de recollida habitual ja que permet 
gestionar la matèria orgànica en origen. 
La promoció del compostatge com a activitat comunitària permet facilitar el procés de 
recuperació de residus orgànics a persones que no disposen de temps o d'espai per fer-
ho de manera individualitzada. D'altra banda, promou la compartició de la gestió dels 
residus incentivant-ne el debat col·lectiu 
 
És una de les actuacions de prevenció inclosa en el PROGREMIC 2007-2012. 

 

 

Ajuntament de Vila-rodona 

Ciutadania i serveis (Escola, menjadors) 
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9. Promoció de l'autocompostatge comunitari 
 

Descripció 

El projecte contempla la instal·lació d’autocompostadors comunitaris, en una zona 
propera a la vila, així com també al centre educatiu, on es pugui desenvolupar activitat en 
el camp del medi ambient. Es tractaria doncs de promoure l'autocompostatge comunitari 
al municipi per tal que es gestionin els residus orgànics generats (matèria orgànica i 
restes vegetals) i se n'obtingui compost (adob natural).  
 
El procés es pot dur a terme mitjançant la utilització de compostadors o barrejant les 
restes orgàniques en una pila sobre el sòl. 
 

Campanya de comunicació per a la promoció de l’autocompostatge. 
Formació dels usuaris a partir de tallers d’autocompostatge i grups d’assessorament i 
seguiment tècnic per assegurar el bon funcionament de l’autocompostatge.. 
Subvencions municipals per l’adquisició de compostadors (reduir o eliminar el cost per 
afavorir la participació). 
Bonificacions de la taxa d’escombraries per la pràctica de l’autocompostatge. 

 

Instruments per implantar 

Temporalització 

Relació amb altres accions 
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BLOC 3 

 

IMPLANTACIÓ D’UN MODEL DE GESTIÓ DE 

RESIDUS SOSTENIBLE I SOCIALMENT 

RESPONSABLE 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

ANNEXE C Estudi econòmic de la implantació del sistema de 

recollida porta a porta. 
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Segons la hipòtesi inicial de producció de residus, s’ha fet un 

plantejament de dimensionar freqüències de recollida dels 

contenidors en l’àrea de recollida. 

 

52 recollides anuals en contenidor de 30 m3   

nº containers 
anuals lloguer 

preu 
container 

cost 
containers RSU  

52,00   84,00 4368 ING 0,00 € 

tn/viatge 
cost 
gestió cost total cost total iva DESP 18.153,10 € 

3,18 66,21 16.965,51 € 18.153,10 € TOT -18.153,10 € 

      

2 recollides setmanals amb contenidors de 800 i 360   

nº containers 
anuals lloguer 

preu 
container 

cost 
containers FORM  

104,00   90,00 9360 ING 7.830,13 € 

tn/viatge 
cost 
gestió cost total cost total iva DESP 18.167,00 € 

1,63 45,00 16.978,50 € 18.167,00 € TOT -10.336,87 € 

       

36 recollides anuals en contenidor de 30 m3   

nº containers 
anuals densitat 

preu 
container 

cost 
containers PAPER   

36,00 0,25 84,00 3024 ING 3.763,20 € 

tn/viatge 
cost 
gestió cost total cost total iva DESP 3.235,68 € 

2,49   3.024,00 € 3.235,68 €  527,52 € 

      

19 recollides anuals en contenidor de 30 m3   

nº containers 
anuals densitat 

preu 
container 

cost 
containers ENVASOS  

19,00 0,07 84,00 1596 ING 12.271,93 € 

tn/viatge 
cost 
gestió cost total cost total iva DESP 1.771,60 € 

2,09   1.655,70 € 1.771,60 €  10.500,33 € 

       

7 recollides anuals en iglus repartits    

nº containers 
anuals densitat 

preu 
container 

cost 
containers VIDRE  

7,00 0,20 84,00 588 ING 209,40 € 

tn/viatge 
cost 
gestió cost total cost total iva DESP 629,16 € 

4,99   588,00 € 629,16 €  -419,76 € 
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Les previsions d’ingressos s’han calculat en funció dels retorns dels 

cànons 2010 

 

Retorn de cànon (previsió 2010) SIGS (Ecovidrio+Ecoembes) 

       

 

Tractament 
FORM 

Recollida 
FORM 

Fix per 
habitant 

Ecoembes 
 

Ecovidrio 

FORM 33,50 €/T 8,50 €/T        

Vidre          73,49 €/T 

Paper-
Cartró   12,00 €/T   84,35 €/T    

Envasos       308,34 €/T    

Fracció 
Resta            

Deixalleria     0,08 €/hab      

 

 

El càlcul de viabilitat ens dóna que, si es compleixen les previsions el 

resultat econòmic és positiu. 

 

recaptació per cànons 31.904,78 €  cost de gestió 41.956,53 € 

       

recaptació  municipal 59.382,00 €  Recollida PAP 29.178,00 € 

       

    bosses orgànica 6.000,00 € 

       

altres ingressos    deixalleria 7.700,00 € 

       

total ingressos 91.286,78 €  total costos 84.834,53 € 

       

       

       

       

  DIFERENCIA 6.452,25 €   
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