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2.INTRODUCCIÓ 

  

2.1.Context i motivació 

 

L’Ajuntament de Tordera està motivat en fer diversos estudis sobre alguns serveis que 

duen a terme en el municipi. 

 

Els serveis que volen analitzar són els següents: 

• El servei de policia local 

• El servei de tractament, recollida i eliminació de residus sòlids  

• El servei de neteja de la via pública 

 

Aquest projecte es centrarà en l’anàlisi del servei de neteja de la via pública. 

 

 

Actualment, molts dels Ajuntaments per obtenir el cost per habitants d’un servei, 

calcula el Cost Teòric proporcional al nombre d’habitants del municipi; i no arriben al 

detall de calcular el Cost Real. 

La motivació de realitzar un estudi sobre el servei de neteja viària és principalment per 

obtenir el Cost Real per barris, mitjançant un Model de Costs, ja que ajuda a entendre 

el comportament d’aquest i a prendre decisions en l’àmbit de la gestió municipal. 

  

El fet de voler obtenir el Cost Real és per donar a conèixer el cost que representa cada 

zona en la realització del servei en estudi. D’aquesta manera, l’Ajuntament pot saber 

quin són els barris que generen més costos, i quins són els que suposen un cost 

inferior.  
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2.2.Objectius 

 

La realització d’aquests projecte segueix cinc grans objectius. 

 A continuació, els enumeraré:  

(1) Entendre la metodologia de Cost ABC. On a partir d’aquest model, s’analitzarà 

un seguit de dades sobre el servei de neteja viària, que ens proporciona 

l’Ajuntament de Tordera. 

(2) Calcular els Costos Teòrics del servei de neteja viària, proporcionals al nombre 

d’habitants, km2 i també als contribuents per barri.  

(3) Obtindre el Cost Real del servei de neteja viària per zones, seguint el Model de 

Costos. 

(4) Calcular el Cost Real Unitari per habitants. 

(5) I per últim, comparar diversos indicadors obtinguts anteriorment, per entendre 

la relació existent entre els diferents barris del municipi, utilitzant l’anàlisi 

multivariant. 

 

 

 

2.3.Organització de la memòria 

 

La memòria està estructurada amb 4 capítols, dins de cada un d’ells hi han diferents 

subtemes.  

 

El primer capítol parla sobre la metodologia que es seguirà al llarg del projecte, que és 

el Model de Costs ABC. I enllaçaré, els diferents passos que s’han de seguir al llarg de 

la metodologia, amb les dades que disposo del servei. 

 

El segon capítol, és el que pesa més. En aquesta part es realitzen els càlculs per 

obtenir els diversos costos del servei en estudi, juntament amb els gràfics 

corresponents. 

 

El tercer capítol, consta d’un breu resum del procediment de l’anàlisi dels 2 serveis 

esmentats anteriorment. Aquests són, el servei de policia local i el servei de 

tractament, recollida i eliminació de residus sòlids. És important realitzar un breu 

esquema d’aquests serveis ja que més endavant es duran a terme comparacions dels 

3 estudis. 
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I per finalitzar, el quart capítol. Aquest, utilitza tècniques multivariants per comparar 

diversos indicadors, i així poder trobar relacions entre aquests. 

Primerament, es realitzarà una comparativa dels indicadors del servei de neteja viària. 

I desprès, es realitzarà altres comparatives dels diversos indicadors que descriuen els 

3 serveis que l’Ajuntament vol analitzar. 
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3. CONTEXT TEÒRIC 
 
 
3.1. Introducció 

 

L’aplicació de criteris d’eficiència als serveis municipals, per aconseguir la millor 

satisfacció possible percebuda pel ciutadà a través de la seva prestació, passa 

necessàriament per una adequada gestió dels mateixos. Aquesta gestió precisa de les 

eines necessàries; una d’aquestes eines és la implantació d’un sistema de costos que 

permet conèixer de forma objectiva els costos dels serveis prestats. 

 

Per tant, s’aplicarà un model de costos, anomenat ABC (Activity Based Costing). 

L’objectiu d’aquesta metodologia és implantar un sistema de costs que ajudi a millorar 

la gestió municipal i l’eficiència dels serveis prestats. 

 

 

3.2. Definició i característiques de la Metodologia ABC 

 

3.2.1. Definició del sistema de costos 

 

El sistema ABC significa anàlisi i càlcul de costos sobre la base de les activitats que 

tenen lloc a l’Ajuntament, amb la qual cosa es desmarca dels sistemes de costos 

tradicionals. 

Els sistemes de costos basats en les activitats es centren en les tasques requerides 

per a la realització del servei i es basen en el consum de recursos o factors de cost 

que s’han requerit per a cadascuna d’elles. La premissa és doncs que les activitats 

consumeixen recursos i per tant, ocasionen costos. 

La filosofia d’aquest model es basa en el principi de que l’activitat és la causa que 

determina els costs, i els productes o serveis consumeixen activitats. 
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 3.2.2. Definició d’activitat 

 

La definició d’activitat és pot considerar com el conjunt de tots els processos que 

consumeixen recursos substancials per a produir el servei. 

 

Aquesta metodologia es basa en la identificació dels costos dels diferents components, 

identificant els recursos utilitzats en cada activitat, quantificant el cost d’aquests 

recursos i determinant les activitats que ha calgut dur a terme per a la realització del 

servei. En el model ABC el més important no és el cost del servei en sí, sinó el cost de 

totes les activitats que cal dur a terme per realitzar-lo, així pretén eliminar la 

subjectivitat dels processos d’assignació de les càrregues indirectes.  

 

A més, les activitats es poden dividir tenint en compte diferents qüestions i aspectes. 

Les activitats es classifiquen en funció de la seva actuació respecte al servei. 

Per tant, aquesta classificació contempla que les activitats poden ser: 

 

• Activitats directes: són aquelles que contribueixen directament en la realització 

del servei i els seus costos repercuteixen sobre els costos del servei mitjançant 

els denominats generadors de cost. En definitiva, aquestes activitats són les 

que creen el servei. 

 

• Activitats indirectes: són aquelles que serveixen de recolzament a les activitats 

directes i els seus costos són tractats com a costos del període. Actuen com a 

suport general de l’organització i són comunes al llarg de la realització del 

servei, sense estar directament implicades en ell.  
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 3.2.3. Els generadors de costs 

 

Un concepte que té un paper essencial en la metodologia ABC és el cost drivers, el 

generador de cost o inductors de cost. Aquests són factors o fets que influeixen en el 

volum d’execució de les activitats, essent, per tant la causa del consum dels recursos 

utilitzats en la seva realització. 

 Així, els inductors de cost són els que en cada activitat causen, generen i indueixen el 

cost. Aquests estan vinculats directament amb cada activitat, i estableixen relacions 

causals molt exactes entre els serveis i el consum d’activitats.   

 

En una primera part, s’utilitzen per assignar els costos a les activitats, i en una segona 

part per assignar els costos de les activitats als serveis. 

 

 

 3.2.4. Més definicions 

 

• Cost fix: són aquells costos que no són sensibles a petits canvis en els nivells 

d’activitat, sinó que es mantenen invariables davant d’aquells canvis. És aquell 

cost que és el mateix per a totes les zones del municipi. 

 

• Cost variable: són aquells costos que es modifiquen davant de variacions dels 

nivells d’activitat. És a dir, si el nivell d’activitat decreix, aquests costos 

decreixen; mentre que si el nivell d’activitat augmenta, aquests també 

augmenten. És aquell cost que varia segons les zones del municipi. 
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3.3. Implantació del sistema de costos 

 

El procés d’assignació de costos al sistema ABC consta de dues fases successives, 

en què a través de la primera s’obté informació de costos sobre les activitats, que 

apareix estructurada de forma que permet assignar al corresponent objectiu de costos, 

el cost d’aquelles activitats que directa o indirectament contribueixen a la seva 

realització. Es tracta d’un procés seqüencial de dues etapes: 

  

(a) Fase d’Assignació: Consisteix en l’assignació del cost dels factors a les 

activitats, i per tant té com a objectiu la determinació del cost de les activitats. 

                        

(b) Fase d’Imputació: Consisteix en el càlcul de l’objecte del cost, on és necessari 

establir prèviament una unitat d’activitat que identifiqui la relació de causalitat 

entre l’activitat i l’objectiu del cost, i que servirà de base per a assignar els 

costos.                                              

 

L’esquema que ve a continuació , mostra les diferents fases i etapes que cal seguir en 

l’aplicació d’aquest model de costos ABC,  

 

 

Esquema del procés de formació de costos en la metodologia ABC 
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Un model de costos ABC adequadament construït proporciona respostes a les 

següents preguntes:  

 

• Quines activitats es realitzen? 

• Quan cost realitzar les activitats? 

• Per què necessita la organització realitzar les activitats? 

• Quina part o quantitat de cada activitat requereixen els productes, serveis i 

clients? 

 

 

 

3.4. Motiu d’aplicar la metodologia ABC a un Ajuntament 

 

L’Ajuntament de Tordera consta d’un conjunt de serveis que realitza per als habitants 

del municipi. Per tant, en una institució d’aquest tipus és pot aplicat aquest model de 

costos ja que és una empresa multiserveis. 

 

La realització del servei de neteja viària no és un procés simple, el servei no només 

depèn del procés que es duu a terme, sinó de tot el personal que realitza aquest servei 

juntament amb la maquinària adequada, així com el manteniment i combustible 

d’aquesta. 

Per tant, no és el grau de netedat dels carrers el causant dels costos del servei, sinó el 

conjunt d’activitats que calen dur a terme per a obtenir un bon servei. 

 
Per finalitzar aquest apartat, afegiré alguns objectius de l’aplicació de la metodologia 

ABC. 

 

• Proporcionar una línia de base per descriure el procediment del servei. 

• Proporcionar una visió de les activitats que no afegeixen valor. 

• Comprendre les relacions causa-efecte subjacents entre els factors i el procés 

del servei. 

• Identificar, avaluar i implementar noves activitats. 

• Capturar el cost pressupostat i el real. 

• Mesurar l’eficiència i l’eficàcia de l’activitat. 
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Aquest model permet centrar l’anàlisi en termes de costos, o bé reorientar-lo cap a la 

pròpia execució de les activitats, on el concepte de gestió d’activitats pren rellevància 

envers el cost, i l’objectiu principal passa a ser la millora contínua de les actuacions de 

la organització 

Cada vegada més s’utilitza aquest model de costos ja que és una forma eficient en la 

reducció de costos, i permet obtenir informació per a entendre quins són els inductors 

de costos i actuar sobre aquests.                                                                                                           

De fet, els resultats de l’aplicació d’aquest model assenyalen el camí més curt per a 

eliminar tot allò que no té valor i que representa una pesada càrrega per a la 

organització.                                                                                                                                                      

Aquest pas és important ja que les organitzacions s’han de preguntar si aquestes 

activitats mereixen la pena ser realitzades, i per respondre-les, els costos de les 

activitats han d’estar vinculats als productes, serveis i clients que són els beneficiaris 

finals de les activitats de la organització. 

 

 

 

3.6. Avantatges i inconvenients de la metodologia ABC 

 

El model de costos ABC va néixer per a superar les limitacions dels models de costos 

complets, i va suposar un nou camí més fiable per a la determinació dels costos dels 

productes o serveis. Seguidament, s’exposen alguns dels arguments que consideren 

les avantatges de l’aplicació d’aquest tipus de model: 

 

• Les organitzacions amb diversos serveis poden observar una ordenació 

totalment diferent dels costos dels seus serveis. 

• Un millor coneixement de les activitats que generen els costos estructurals por 

millorar el control que s’executa sobre els costos que s’incorren. 

• Pot crear una base informativa que faciliti la implantació d’un procés de gestió 

de qualitat total per tal de superar les limitacions actuals. 

• La utilització d’indicadors no financers per a valorar els inductors de costos 

facilita mesures de gestió, a més de mitjans per a valorar els costos per a dur a 

terme el servei. Aquestes mesures permeten la identificació d’activitats sense 

valor afegit. 
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• L’anàlisi dels inductors de costos facilita una nova perspectiva per a l’examen 

del comportament dels costos i l’anàlisi posterior que es requereix a efectes de 

planificació i pressupostos. 

• El model de costos ABC incrementa la credibilitat i utilitat de la informació de 

costos en el procés de presa de decisions. 

 

 

Un dels avantatges fonamentals de la metodologia ABC és que esdevé una eina 

bàsica de gerència gràcies a la doble vessant que presenta. A partir del coneixement 

exhaustiu de l’estructura de costos es facilita la presa de decisions, tant des del punt 

de vista productiu com a resultat de l’anàlisi del procés que es duu a terme, optimitzant 

el cost d’elaboració del producte, com des del punt de vista de gestió, potenciant el 

control de costos. 

 

Tot i això, la implantació d’aquest model també té algunes dificultats. 

 

• Un sistema ABC és essencialment un sistema de costos històrics. 

• Amb un sistema ABC  es corre el perill d’augmentar les imputacions arbitràries, 

si no es precisen criteris de decisió respecte a la combinació de repartiment 

d’estructures comuns a les diferents activitats, a través de diferents fons de 

costos i d’inductors comuns de costos. 

• El desenvolupament del mètode és laboriós, ja que cal identificar les diferents 

activitats i seleccionar els nous inductors de cost. 

 

Malgrat aquests inconvenients, la metodologia ABC és el sistema de costos que més 

interès desperta en l’actualitat. 
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4. EXTRACCIÓ I ANÀLISI DE LES DADES 

 

4.1. Introducció 

El municipi de Tordera està situat a la comarca del Maresme i té a l’actualitat una 

població de 14.199 habitants.  

En aquest municipi es poden destacar dues característiques molt específiques i 

rellevants per estudi, que són: 

• El creixement demogràfic en els últims anys ha estat molt important i s’ha 

produït principalment per la població nouvinguda al municipi. 

• El municipi de Tordera  té una gran dispersió geogràfica pel que fa referència 

als seus nuclis de població.  

Molts nuclis inicialment eren urbanitzacions del Terme Municipal però que any 

darrera any, l’Ajuntament ha anat recopilant-les de manera que enguany 

podem considerar-les a totes com a nuclis de la població de Tordera. 

 
A continuació, es mostra un mapa per situar-nos:  
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4.2. Distribució dels barris de Tordera 

El municipi de Tordera es divideix per diferents barris. Aquest municipi consta per la 

zona antiga, que és el centre i per el conjunt d’urbanitzacions que estan situades al 

voltant del centre.  

A continuació, nombraré els diferents barris: 

 

° Can Nadal / Sant Pere 

° Fibracolor 

° Tordera Centre 

° Urbanització Àgora Parc 

° Urbanització Sant Daniel / Blanes Mar 

° Urbanització Can Domènec / Sant Pere de Riu 

° Urbanització Mas Mora 

° Urbanització El Mas Reixac 

° Urbanització Niàgara Parc 

° Urbanització Roca-Rossa 

° Urbanització Terrabrava 

° Urbanització Tordera Parc 

° Urbanització Les Farreres 

En total, el municipi de Tordera es divideix amb 13 barris. Els tres primers, Can Nadal 

Fibracolor i Tordera Centre, formen el centre del municipi. I els 10 barris restants són 

les diferents urbanitzacions que estan situades al voltant del centre. 
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4.3. Número d’habitants i km2 

Una part molt important és saber el número d’habitants i km2 de cada zona de Tordera. 

Així podré calcular el cost segons aquestes variables, depenent de cada zona. 

 

ZONA KM2 NOMBRE D’HABITANTS 

Tordera Centre 1,097 7.436 

Can Nadal 0,17 2.184 

Fibracolor 0,106 464 

Urbanització Àgora Parc 1,25 719 

Urbanització Sant Daniel 0,543 459 

Urbanització Can Domènec 0,463 194 

Urbanització El Mas Mora 0,89 1.226 

Urbanització El Mas Reixac 0,045 78 

Urbanització Niàgara Parc 0,423 418 

Urbanització Roca-Rossa 0,104 68 

Urbanització Terra Brava 0,42 472 

Urbanització Tordera Parc 0,295 364 

Urbanització Les Farreres 0,467 117 

TOTAL 6,273 14.199 
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4.4. Servei de la neteja de la via pública 

 

El servei de neteja el duu a terme la Brigada Municipal i el Concessionari, on hi 

treballen 3 empreses que són ALUM, Natura i Serveis, Sant Llop Excavacions. 

Més endavant, esmentaré les característiques de cada un d’ells. 

 

El servei de neteja de la via pública de Tordera no realitza aquest servei a totes les 

zones del poble, hi han algunes excepcions que a continuació explico. 

 

• Urbanització El Mas Reixac: aquesta urbanització pertany més de la meitat al 

poble del costat, anomenant Palafolls. I com a conseqüència, el servei de la 

neteja el realitza el poble de Palafolls, per tant els habitants d’aquesta 

urbanització no paguen les contribucions a l’Ajuntament de Tordera.  

Això significa, que la Urbanització El Mas Reixac no l’ha tindre en compte 

alhora de fer aquest estudi. 

 

• Urbanització Roca - Rossa: els habitants d’aquesta urbanització es realitzen la 

neteja de la via pública ells mateixos. Per tant, aquests habitants no paguen el 

servei de neteja a l’Ajuntament. Amb la qual cosa, alhora de fer l’estudi tampoc 

la tindre en compte. 

 

• A més, l’Ajuntament de Tordera ha valorat la neteja viària del Polígon Industrial 

Can Verdalet i també la del Mercat, que es duu a terme cada diumenge al 

centre del poble. 

En aquest estudi no tindré en compte aquests serveis extra, ja que alhora de 

calcular el pressupost total sols seleccionaré els costos del servei de neteja 

pels diferents barris.  

Representa que tots els habitants de Tordera gaudeixen del Mercat i del PI Can 

Verdalet, per tant aquests costos han de recaure en parts iguals per a tots els 

habitants. Llavors, en la comparativa dels costos reals unitaris, les conclusions 

serien les mateixes si hi afegeixo una constant, aquesta seria el cost dels 

serveis extra. 
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• Urbanització Sant Daniel (Blanes Mar): la Brigada Municipal realitza la neteja 

viària d’aquesta urbanització esporàdicament, és a dir quan és necessari, en 

cas de pluges, d’emergències, etc... Per tant, no sabem exactament la 

freqüència setmanal que la Brigada Municipal realitza el servei. Però, podré 

calcular el cost total que aquesta urbanització causa. Més endavant, 

especificaré el càlculs per obtenir el cost anual de la Urbanització Blanes Mar. 

                                                                                                                                                                                                                                         

A partir de l’anterior informació, l’estudi es centrarà en els següents barris, amb la qual 

cosa varia el nombre total d’habitants, km2 i contribuents referent a la taula de l’apartat 

4.3. 

La següent taula, ens dóna les característiques necessàries per cada zona. 

 

ZONA KM2 HABITANTS CONTRIBUENTS 

Tordera Centre 1,097 7.436 3.279 

Can Nadal 0,17 2.184 982 

Fibracolor 0,106 464 191 

Urbanització Àgora Parc 1,25 719 409 

Urbanització Blanes Mar 0,543 459 244 

Urbanització Can Domènec 0,463 194 233 

Urbanització El Mas Mora 0,89 1.226 623 

Urbanització Niàgara Parc 0,423 418 274 

Urbanització Terra Brava 0,42 472 202 

Urbanització Tordera Parc 0,295 364 186 

Urbanització Les Farreres 0,467 117 127 

TOTAL 6,124 14.053 6.750 

  

 

 

Com podem observar en aquesta taula, l’estudi sobre la neteja viària es centrarà en 11 

barris; 3 d’ells corresponen al nucli del municipi (Tordera Centre, Can Nadal i 

Fibracolor),  i els 8 barris restants corresponen a les diverses urbanitzacions que estan 

situades al voltant del nucli del municipi de Tordera. 

 

Per ampliar l’anàlisi, he tingut en compte un indicador més, els contribuents. Aquests 

valors s’han extret de l’estudi del servei de recollida i tractament de residus sòlids.  
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L’Ajuntament de Tordera ens va facilitar un seguit d’informació per poder realitzar 

aquest estudi. 

El material que ens va proporcionar, és el següent: 

 

• El padró de Tordera. 

• El pressupost, on estan les despeses anuals. A partir d’aquest document 

extrauré el cost total que genera la Brigada Municipal.  

• El pressupost anual del Concessionari, desglossat per les 3 empreses que el 

formen. 

• Els diversos equips que realitzen el servei de neteja. Exactament, n’hi han 3. 

• El personal de cada equip. 

• La maquinària de cada equip. 

• La freqüència del servei, segons els diferents equips. 

 

Tota aquesta informació que ens va facilitar l’Ajuntament, ha estat necessària per 

poder realitzar aquest projecte. 

En un principi semblava força fàcil organitzar tota aquesta informació, però realment 

ha sigut complicat ja que s’han trobat algunes incoherències, sobretot en la part on es 

descriu tota l’organització. 

 

A l’annex, es troba aquesta informació referent a l’organització del servei de neteja 

viària. 
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4.5. Cost Teòric 

 

Un dels objectius que es vol obtenir, és el cost que genera el servei de la neteja viària 

per cada zona, proporcional al número d’habitants, els km2 i els contribuents. 

 

Primerament, obtinc el cost global que genera aquest servei a partir de la informació 

que ens va facilitar l’Ajuntament.   

Però, s’ha de tenir en compte que hi han dos fonts que generen aquestes despeses, 

les quals són la Brigada Municipal i el Concessionari. Cada una d’elles s’encarreguen 

de diferents barris; a continuació ho especificaré amb més detall.  

A partir del pressupost anual, sols obtinc el cost global que genera la Brigada 

Municipal. I per obtindre el cost que genera el Concessionari no hi ha cap problema, ja 

que l’Ajuntament ens va facilitar un document adjunt amb el cost global, dividit per les 

3 empreses. 
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4.5.1. Brigada Municipal 

 

En primer lloc, em centro en el càlcul del cost de la Brigada Municipal. 

Dins del pressupost anual, s’ha trobat la següent informació corresponent al servei de 

neteja, més concretament a les pàgines 9 i 10.  

En aquestes pàgines el pressupost està dividit per diferents termes. 

A continuació, anomeno les denominacions del servei on obtinc el cost total que 

genera la Brigada Municipal. 

 

 

Denominació Cost 

Retrib. Bàsiques personal laboral del mant i serveis públics 254.681,57 € 

Retrib. Compl. personal laboral del mant i serveis públics 202.639,81 € 

Neteja viària de carrers 12.000 € 

Manteniment màquina d’escombrar 30.000 € 

Combustible màquina neteja de carrers 15.000 € 

Assegurances màquina neteja de carrers 3.000 € 

Cost total 517.321,38 € 

 

 

Per tant, el cost global anual de la Brigada Municipal és de 517.321 €. On la majoria de 

les denominacions es centren en el sou del personal i en el manteniment i utilització 

dels vehicles especialitzats en realitzar la neteja viària.   
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4.5.2. Concessionari 

 

A continuació, obtinc el cost total del Concessionari, desglossat segons l’empresa que 

realitza el servei. 

Les empreses que formen el Concessionari són les següents: 

• ALUM 

• Natura i Serveis 

• Sant Llop Excavacions 

 

La següent taula mostra els costos de cada empresa, juntament amb el cost global 

anual que genera el Concessionari. 

 

Concessionari Cost 

ALUM 210.000  € 

Natura i Serveis 27.840 € 

Sant Llop Excavacions 10.800 € 

Cost total  248.640 € 

 

 

En aquest cas, sols disposem d’aquesta informació general, sense poder aprofundir en 

el pressupost  real dels principals inductors que generen aquests costos. 
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4.5.3. Cost proporcional al número d’habitants, km2 i contribuents 

 

En resum, el cost total que ocasiona el servei de la neteja és el següent: 

 Cost 

Brigada Municipal 517.321,38 € 

Concessionari 248.640 € 

Cost total del servei 765.961,38 € 

 

 

Un cop ja he organitzat i treballat aquestes dades, ja puc començar a fer l’anàlisi per 

obtenir el cost segons el número d’habitants, segons els km2 i segons els contribuents. 

 

Però abans, obtindré el cost unitari del servei per habitant, per km2 i per contribuent. 

Per calcular el cost per habitant, he dividit el cost global del servei entre el número 

d’habitants totals del municipi, que són 14.053 habitants. I el valor obtingut d’aquest 

càlcul és la quantitat que hauria de pagar cada habitant del municipi per el servei de 

neteja viària; basant-se en la igualtat de les zones és a dir, sense tenir en compte les 

diferents característiques del servei en cada zona.  

  

I també s’ha d’aplicar el mateix procés referent als km2 i als contribuents, tenint en 

compte que hi han 6,124 km2 i 6.750 contribuents en totes aquelles zones que entren 

dins de l’estudi. 

 

Cost per habitant 54,51 € 

Cost per km2 125.075,34 € 

Cost per contribuent 113,48 € 

 

 

El cost per habitant i contribuent és molt més reduït que per km2 ja que el nombre 

d’habitants i contribuents totals és molt més elevat respecte al nombre de km2. 

 

Ara si que, a partir d’aquests valors, podré calcular fàcilment el cost teòric.  
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En primer lloc, calculo el cost de despesa proporcional 

zona. 

La metodologia que segueixo per obtenir aquests valors, és la multiplicació  del cost 

per habitant per el nombre d’habitants de la zona

Com a exemple, per obtenir el cost teòric de Tordera Centre es resolt 73,30 

habitants = 545.030,76 €. 

 

ZONA 

Tordera Centre 

Can Nadal 

Fibracolor 

Urbanització Àgora Parc

Urbanització Blanes Mar

Urbanització Can Domènec

Urbanització El Mas Mora

Urbanització Niàgara Parc

Urbanització Terra Brava

Urbanització Tordera

Urbanització Les Farreres

TOTAL 

 

Representació del cost per habitant a cada zona

- €
50.000 €

100.000 €
150.000 €
200.000 €
250.000 €
300.000 €
350.000 €
400.000 €
450.000 €

Costos diferencials segons barris al municipi de Tordera 

En primer lloc, calculo el cost de despesa proporcional al nombre d’habitants per 

La metodologia que segueixo per obtenir aquests valors, és la multiplicació  del cost 

el nombre d’habitants de la zona en estudi. 

er obtenir el cost teòric de Tordera Centre es resolt 73,30 

 

CP_HAB, € CP_HAB, %

405.336,36 € 52,91 %

119.049,84 € 15,54 %

25.292,64 € 3,30 %

Urbanització Àgora Parc 39.192,69 € 5,12 %

Blanes Mar 25.020,09 € 3,27 %

Urbanització Can Domènec 10.574,94 € 1,38 %

Urbanització El Mas Mora 66.829,26 € 8,72 %

Urbanització Niàgara Parc 22.785,18 € 2,97 %

Urbanització Terra Brava 25.728,72 € 3,36 %

Urbanització Tordera Parc 19.841,64 € 2,59 %

Urbanització Les Farreres 6.377,67 € 0,83 %

766.029,03 € 100 %

Representació del cost per habitant a cada zona 
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al nombre d’habitants per cada 

La metodologia que segueixo per obtenir aquests valors, és la multiplicació  del cost 

er obtenir el cost teòric de Tordera Centre es resolt 73,30 € * 7.436 

P_HAB, % 

52,91 % 

15,54 % 

3,30 % 

5,12 % 

3,27 % 

1,38 % 

8,72 % 

2,97 % 

3,36 % 

2,59 % 

0,83 % 

100 % 
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En segon lloc, calculo el cost 

La metodologia que segueixo

dels km2 per els km2 del barri en estudi.

 

ZONA 

Tordera Centre 

Can Nadal 

Fibracolor 

Urbanització Àgora Parc

Urbanització Blanes Mar

Urbanització Can Domènec

Urbanització El Mas Mora

Urbanització Niàgara Parc

Urbanització Terra Brava

Urbanització Tordera Parc

Urbanització Les Farreres

TOTAL 

 

 

 

Representació del cost per km

- €

20.000 €

40.000 €

60.000 €

80.000 €

100.000 €

120.000 €

140.000 €

160.000 €

Costos diferencials segons barris al municipi de Tordera 

En segon lloc, calculo el cost de despesa proporcional als km2 

La metodologia que segueixo és la mateixa del cas anterior, multiplico el cost 

del barri en estudi. 

CP_KM, € CP_KM, %

137.207,65 € 17,91 %

21.262,81 € 2,78 

13.257,99 € 1,73 

Urbanització Àgora Parc 156.344,18 € 20,41

Blanes Mar 67.915,91 € 8,87 

Urbanització Can Domènec 57.909,88 € 7,56 

Urbanització El Mas Mora 111.317,05 € 14,53

Urbanització Niàgara Parc 52.906,87 € 6,91 

Urbanització Terra Brava 52.531,64 € 6,86 

Urbanització Tordera Parc 36.897,23 € 4,82 

Urbanització Les Farreres 58.410,18 € 7,63 

765.961,38 € 100 %

Representació del cost per km2 a cada zona 
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 per cada barri.                              

és la mateixa del cas anterior, multiplico el cost unitari 

CP_KM, % 

,91 % 

 % 

 % 

20,41 % 

 % 

 % 

14,53 % 

 % 

 % 

 % 

 % 

100 % 
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En tercer lloc, calculo el cost

La metodologia que segueixo és la mateixa que 

 

 

ZONA 

Tordera Centre 

Can Nadal 

Fibracolor 

Urbanització Àgora Parc

Urbanització Blanes Mar

Urbanització Can Domènec

Urbanització El Mas Mora

Urbanització Niàgara Parc

Urbanització Terra Brava

Urbanització Tordera Parc

Urbanització Les Farreres

TOTAL 

 

 

 

Representació del cost per contribuent a cada zona

 

 

 

- €

50.000 €

100.000 €

150.000 €

200.000 €

250.000 €

300.000 €

350.000 €

400.000 €

Costos diferencials segons barris al municipi de Tordera 

lloc, calculo el cost de despesa proporcional als contribuents per 

La metodologia que segueixo és la mateixa que en els dos casos anteriors.

CP_CONTR, € CP_CONTR, %

 372.100,92 € 48,58 %

111.437,36 € 14,55 %

21.674,68 € 2,83 %

Urbanització Àgora Parc 46.413,32 € 6,06 %

Blanes Mar 27.689,12 € 3,61 %

Urbanització Can Domènec 26.440,84 € 3,45 %

Urbanització El Mas Mora 70.698,04 € 9,23 %

Urbanització Niàgara Parc 31.093,52 € 4,06 %

Urbanització Terra Brava 22.922,96 € 2,99 %

Urbanització Tordera Parc 21.107,28 € 2,76 %

Urbanització Les Farreres 14.411,96 € 1,88 %

765.961,38 € 100 %

Representació del cost per contribuent a cada zona 
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proporcional als contribuents per cada zona. 

els dos casos anteriors. 

P_CONTR, % 

48,58 % 

14,55 % 

2,83 % 

6,06 % 

3,61 % 

3,45 % 

9,23 % 

4,06 % 

2,99 % 

2,76 % 

1,88 % 

100 % 
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4.5.4. Representació del cost teòric

 

A continuació, represento gràficament tots els costos proporcionals a una sèrie 

d’indicadors calculats anteriorment.

 

S’observa que la zona que és més cara és Tordera Centre; e

elevats són els proporcionals al nombre d’habitants i contribuents j

zona, aquests nombres són

proporcional als km2 no ressalta envers a la resta ja que aquesta zona és petita, té 

pocs km2.  

Per tant, Tordera Centre és una zona

aquesta característica és molt freqüent en

I el mateix comportament el tenen Fibracolor i

cost proporcional als km2 és barat pel 

són més cars al haver-hi molta densitat. No és estrany aquest fet ja que les 2 zones 

són les més properes a Tordera Centre. Es podria

centre del municipi. 

 

En canvi, el cost proporcional als km

comparació als altres costos; això és

grans, però amb poc nombre d’habitants. Són unes zones més espaioses entre 

habitant. Aquest fet és veu perfectament en la Urbanització Agora Parc. 

 

- €
50.000 €

100.000 €
150.000 €
200.000 €
250.000 €
300.000 €
350.000 €
400.000 €
450.000 €

Costos diferencials segons barris al municipi de Tordera 

.5.4. Representació del cost teòric 

represento gràficament tots els costos proporcionals a una sèrie 

d’indicadors calculats anteriorment. 

e és més cara és Tordera Centre; els costos que surten més 

elevats són els proporcionals al nombre d’habitants i contribuents ja que en aquesta 

s són els més elevats en comparació a la resta. En canvi, el cost 

no ressalta envers a la resta ja que aquesta zona és petita, té 

Per tant, Tordera Centre és una zona petita i amb una gran quantitat d’habitants;

és molt freqüent en les zones situades al casc antic dels pobles.

mportament el tenen Fibracolor i Can Nadal però amb menys valor. El 

és barat pel fet de ser una zona petita, però els altres costos 

hi molta densitat. No és estrany aquest fet ja que les 2 zones 

operes a Tordera Centre. Es podria dir que aquestes 3 zones formen el 

ost proporcional als km2 en les diferents urbanitzacions és el

s costos; això és perquè les zones d’urbanitzacions són molt 

grans, però amb poc nombre d’habitants. Són unes zones més espaioses entre 

u perfectament en la Urbanització Agora Parc. 
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represento gràficament tots els costos proporcionals a una sèrie 

 

ls costos que surten més 

a que en aquesta 

En canvi, el cost 

no ressalta envers a la resta ja que aquesta zona és petita, té 

petita i amb una gran quantitat d’habitants; 

antic dels pobles. 

Can Nadal però amb menys valor. El 

fet de ser una zona petita, però els altres costos 

hi molta densitat. No és estrany aquest fet ja que les 2 zones 

dir que aquestes 3 zones formen el 

és el més car en 

urbanitzacions són molt 

grans, però amb poc nombre d’habitants. Són unes zones més espaioses entre 

u perfectament en la Urbanització Agora Parc.  

CP_HAB

CP_KM

CP_CONTR
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4.6.Càlcul del cost real 

El següent objectiu és calcular el cost real del servei de la neteja de la via pública per 

cada zona; seguint la metodologia ABC.  

  

El cost real està format per paràmetres que comporten un cost variable, no hi ha cap 

paràmetre que comporti un cost fix. 

 

Cost Real = Cost Variable 

 

 

Primerament, identificaré totes les despeses del servei de neteja dels costos variables 

juntament amb els pressupostos. La següent taula ho mostra: 

 

Cost Variable € 

Sou del personal 469.321,38 

Utilització i manteniment dels vehicles 48.000 

Total 517.321,38 

 

 

Les despeses que representen el cost variable estan formades per varis termes; 

aquests termes corresponen al servei que ofereixen la Brigada Municipal i el 

Concessionari. Aquests el formen 3 Equips, on més endavant especificaré totes les 

característiques de cadascun.  

 

Per tal de poder imputar costos, s’ha d’indicar quins inductors corresponen a cada un 

de les activitats que el servei de neteja viària ofereix. 

En aquest cas, sols hi ha una activitat que duu a terme aquest servei, aquesta és la 

neteja viària. 
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La següent taula mostra l’activitat i els corresponents inductors. 

 

Activitat Inductors de Cost 

 

Neteja viària 

# hores dedicades 

#personal 

# màquines 

# freq. neteja 

 

 

És a dir, per calcular el cost real es tindrà en compte, el número d’hores que el 

personal realitza l’activitat en cada zona, juntament amb el número de personal que hi 

treballa i maquinaria que s’utilitza en cada moment. Sense oblidar-se de la freqüència 

de la neteja a la via pública del municipi. 

 

Per tant, el cost real està compost per: 

 

Cost Real = Sou del personal + Utilització i manteniment dels vehicles 

 

 

Més endavant, es detalla com s’obté el cost que representa cada un dels paràmetres 

que formen part del cost real total.  

 

 

 

4.6.1.Distribució del servei del servei de neteja de la via pública 

 

Com ja he comentat en certes ocasions, el servei de neteja viària de Tordera ho 

realitza la Brigada Municipal i el Concessionari.  

Ara es bon moment per explicar detalladament tota la informació que ens va facilitar 

l’Ajuntament; que consta de la descripció dels diferents equips, el personal i la 

maquinària existent, juntament amb la freqüència que realitzen aquest servei. 
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La Brigada Municipal està formada per: 

 

Personal: 

- 2 Caps de Colla 

- 2 Maquinistes. 

- 2 Oficials de segona, que van a peu amb bufadors. 

- 2 Oficials de segona que porten un vehicle, el Tricicle Piaggio, que netegen les 

papereres de les places i els jocs infantils. 

- 1 Oficial de segona, que va a peu i porta un carretó de neteja. 

 

Maquinària: 

- 2 Màquines  

- 2 Tricicles Piaggio 

- 3 Bufadors 

- 4 Carretons 

 

 

Dins de la Brigada Municipal hi han 2 equips, que els anomenaré Equip 1 (EQ_1) i 

Equip 2 (EQ_2). Cada un d’ells s’encarrega de la neteja de certes zones, que més 

endavant especificaré. 

 

El Concessionari està format per: 

 

Personal: 

- 1 Maquinista 

- 2 Oficials de segona 

 

Maquinària: 

- 1 Màquina 

- 1 Vehicle 

- Bufadors, no s’especifica les unitats. 

 

Dins del concessionari hi ha solament 1 equip, el qual l’anomenaré Equip 3 (EQ_3).  
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4.6.2.Concessionari 

 

En el Concessionari hi han 3 empreses diferents, cada una d’elles s’encarrega de duu 

a terme la neteja a determinades urbanitzacions. És l’Equip 3 qui treballa al 

Concessionari. 

La següent taula mostra les zones que realitzen les 3 empreses, amb el cost total 

respectivament. 

 

 ALUM Natura i Serveis Sant Llop Excavacions 

 Urb. Mas Mora Urb. Can Domenec Urb. Les Farreres 
 

 Urb. Terra Brava   

 Urb. Àgora Parc   

 Urb. Niàgara Parc   

 Urb. Tordera Parc   

Cost total 210.000 € 27.840 € 10.800 € 

 

 

 

La següent taula mostra la freqüència setmanal del servei de neteja que duu a terme 

l’Equip 3. 

 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

Urb. Mas Mora EQ_3  EQ_3   

Urb. Terra Brava     EQ_3 

Urb. Niàgara Parc    EQ_3  

Urb. Tordera Parc  EQ_3    

Urb. Can Domènec      

Urb. Les Farreres      

Urb. Agora Parc      

 

S’observa que en la Urbanització Mas Mora es duu a terme el servei de neteja dos 

cops per setmana. I en les Urbanitzacions restants, la freqüència és menor, es 

produeix el servei de neteja un cop per setmana. 
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L’Ajuntament no ens ha especificat molt bé l’horari de l’Equip 3, i per això no es sap la 

freqüència de les 3 últimes urbanitzacions. Però tampoc és essencial saber aquestes 

dades ja que l’important és tenir el cost global de cada empresa.  

L’únic inconvenient que sorgeix al no tenir la informació desglossada és que no es pot 

dur a terme perfectament tots els passos del model de costos ABC. 

 

 

4.6.2.1. ALUM 

 

La informació que sabem d’aquesta empresa és el cost total anual, que és el següent: 

 

Cost total = 210.000 € 

 

 

L’Ajuntament ens ha facilitat aquest cost, però no és sap quina part del cost total 

correspon al sou del personal i quina a la utilització i manteniment dels vehicles.  

Per tant, suposaré aquests costos per igual. És a dir, la despesa que correspon al sou 

d’un personal és la mateixa que la del manteniment i la utilització d’un vehicle. És una 

alternativa bastant atrevida, però és l’única. 

 

A continuació, calculo un terme unitari que representa el cost de despesa d’un 

treballador o també, el cost  de despesa pel funcionament d’una màquina. Aquest, 

s’obté dividint el cost global de l’empresa ALUM entre el número d’unitats que hi ha 

dins l’Equip 3. Les unitats són el personal i les màquines, totes aquelles que  generen 

costos a l’activitat. 

 

Cost Unitari = 
Cost total

# personal + # màquines
 = 

210.000 €

���
 = 42.000 € / any 

 

Cost unitari, per unitat = 42.000 € 

 

 

Després, és interessant calcular el cost diari que ocasiona aquesta empresa per 

realitzar el servei de neteja viària. 

Aquest, s’obté dividint el cost total de l’empresa ALUM entre el número de dies de 

l’any, el qual fixaré que en té 365 dies. 



Costos diferencials segons barris al municipi de Tordera 

 

 

34 

 

Cost Diari = 
210.000 €

���
 = 575,34 € ≈ 575 € / dia 

 

Així doncs, calculo el cost setmanal de cada zona depenent de la freqüència d’aquest 

servei. 

La relació que utilitzo és:  Freqüència neteja * Cost diari 

 

 

     Urb Mas Mora  =  2 cops/set   *  575,34 €  =  1.150,68 €  ≈   1.151 € 

  Urb Terra Brava  =    1 cop/set   *  575,34 €  =     575,34 €  ≈     575 € 

   Urb Agora Parc  =    2 cop/set   *  575,34 €  =  1.150,68 €  ≈  1.151 € 

Urb Niagara Parc  =    1 cop/set   *  575,34 €  =     575,34 €  ≈     575 € 

Urb Tordera Parc  =    1 cop/set   *  575,34 €  =     575,34 €  ≈     575 € 

 

 

 

I per finalitzar, calculo el cost anual segons cada zona. 

La relació que utilitzo és:  Cost setmanal * Número de setmanes que té l’any 

 

 

     Urb Mas Mora  =  1.151 €   *   52  =  59.835,62 €  ≈  59.836 € 

  Urb Terra Brava  =     575 €   *   52  =  29.917,81 €  ≈  29.918 € 

   Urb Agora Parc  =  1.151 €   *   52  =  59.835,62 €  ≈  59.836 € 

Urb Niagara Parc  =     575 €   *   52  =  29.917,81 €  ≈  29.918 € 

Urb Tordera Parc  =     575 €   *   52  =  29.917,81 €  ≈  29.918 € 

 

 

Desprès d’aquests càlculs resumeixo la informació rellevant en la següent taula. 

 

ZONA COST REAL 

Urb Mas Mora 59.836 € 

Urb Terra Brava 29.918 € 

Urb Agora Parc 59.836 € 

Urb Niagara Parc 29.918 € 

Urb Tordera Parc 29.918 € 

Cost total 210.000 € 
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4.6.2.2. Natura i Serveis 

 

La informació que tinc d’aquesta empresa és el cost total anual. Natura i Serveis sols 

duu a terme la neteja a la Urbanització Can Domenec. 

En aquest cas, no és sap la freqüència que Natura i Serveis realitza el servei a l’única 

urbanització, però no hi ha cap problema ja que el principal és saber el cost global 

d’aquesta, que és el següent: 

 

Cost total = 27.890 € 

 

 

A continuació, calculo un terme unitari que representa el cost que genera un 

treballador o també, el cost de la utilització d’una màquina. Aquest, s’obté dividint el 

cost global de l’empresa Natura i Serveis entre el número d’unitats que hi ha dins 

l’Equip 3. Les unitats són el personal i les màquines, que són les que generen costos a 

l’activitat. 

 

Cost Unitari = 
Cost total

# personal + # màquines
 = 

��.�	
 €

���
 = 5.578 € / any 

 

 

Cost Unitari, per unitat = 5.578 € 

 

I en aquest cas, com l’empresa Natura i Serveis sols realitza el servei de neteja a una 

sola urbanització, el cost total ja representa que és el cost real. Per tant, 

 

 

ZONA COST REAL 

Urb Can Domenec 27.800 € 
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4.6.2.3. Sant Llop Excavacions 

 

San Llop Excavacions també realitza el servei de neteja a una sola urbanització, que 

és Les Farreres. Estem a la mateixa situació d’abans, que la freqüència és 

desconeguda, però sabem el cost total. 

 

Cost total = 10.800 € 

 

A continuació, calculo un terme unitari que representa el cost d’un treballador o també, 

el cost de la utilització d’una màquina. Aquest, s’obté dividint el cost global de 

l’empresa Natura i Serveis entre el número d’unitats que hi ha dins l’Equip 3. Les 

unitats són el personal i les màquines, que són les que generen costos a l’activitat. 

 

Cost Unitari = 
Cost total

# personal + # màquines
 = 

�
.�

 €

���
 = 2.160 € / any 

 

 

Cost Unitari, per unitat = 2.160 € 

 

 

També, en aquest cas ens passa com en l’anterior. L’empresa Sant Llop Excavacions 

realitza el servei de neteja viària a una sols urbanització, així que el cost total ja és el 

cost real. Per tant,  

 

 

ZONA COST REAL 

Urb Les Farreres 10.800 € 
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4.6.3.Brigada municipal 

La Brigada Municipal realitza el servei a les zones restants; és a dir a Tordera Centre, 

Fibracolor, Can Nadal i la Urbanització Blanes Mar. 

 

Com he dit abans, dins d’aquesta hi han 2 equips, on a continuació faré la descripció 

detallada de cadascun d’ells; per saber el nombre de personal i el nombre de 

màquines.  

 

EQUIP 1 

Personal Maquinària 

Cap de Colla  Màquina 1 

Maquinista 1 Tricicle Piaggio 

3 oficials de segona Bufador i Carretó 

 

EQUIP 2 

Personal Maquinària 

Cap de Colla  Màquina 2 

Maquinista 2 Tricicle Piaggio 

2 oficials de segona Bufador 

 

En resum, la Brigada Municipal està formada per 9 persones i 11 màquines, les quals 

4 d’elles generen uns costos, a causa del combustible i l’assegurança. Les úniques 

unitats que no generen costos són els bufadors i els carretons, per tant aquests no els 

tindrem en compte alhora de fer l’anàlisi perquè no són inductors de cost. 
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També és interessant tenir ben clar la freqüència setmanal dels diferents equips. 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

Zona 1 EQ_1  EQ_1  EQ_1 

Zona 2  EQ_1  EQ_1  

St Andreu EQ_2  EQ_2 EQ_2 EQ_2 

Fibracolor  EQ_2  EQ_2 EQ_2 

Can Nadal/St Pere  EQ_2   EQ_2 

Urb. Blanes Mar      

 

En aquesta taula tenim desglossada la zona de Tordera Centre per Zona 1 + Zona 2 + 

Sant Andreu, així tenim un esquema més detallat de la seva freqüència ja que és força 

elevada en comparació a la resta. Però, alhora de fer l’estudi ajuntaré aquestes 3 

zones, mantenint les mateixes zones que en el cas del Concessionari. 

Recordo, que en la Urbanització Blanes Mar li realitzen el servei de neteja dels carrers 

quan és necessari, en cas d’emergències. Com és obvi no sabem la freqüència del 

servei i no es pot fer una bona estimació perquè hi han moltes variables alienes que no 

estan al nostre abast, com per exemple: l’estació de l’any, les festes tradicionals del 

poble, l’estat del temps.. 

 

Però, es pot obtenir el cost real d’aquesta urbanització. S’ha de fer la diferència del 

cost global amb el sumatori dels costos reals de la resta de zones, i d’aquí s’obté el 

cost real corresponent a la Urbanització Blanes Mar. 

 

Per tant, la següent taula mostra la freqüència de la Brigada Municipal per cada zona 

que estudio, i segons l’equip. 

 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

Tordera centre EQ_1 i 

EQ_2 

EQ_1 EQ_1 i 

EQ_2 

EQ_1 i  

EQ_2 

EQ_1 i  

EQ_2 

Fibracolor  EQ_2  EQ_2 EQ_2 

Can Nadal  EQ_2   EQ_2 
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4.6.3.1. Cost del manteniment i la utilització dels vehicles 

El que vull aconseguir és un terme unitari que representa el cost del manteniment i la 

utilització d’un vehicle, aquest s’aconsegueix dividint el cost total d’aquesta activitat 

(48.000 €) entre el número de maquinàries que s’utilitzen. 

En resum, tant en l’Equip 1 i l’Equip 2 hi han 2 màquines; en total 4 màquines dins de 

la Brigada Municipal. 

 

Cost Unitari = 
Cost total del manteniment i utilització dels vehicles

Número de vehicles
 = 

�.


 € 


 = 12.000 € anuals 

 

Cost unitari, per màquina = 12.000 €  

 

El que també és interessant és el cost unitari de l’activitat per dia. 

 

Cost Diari = 
12.000 €

365 dies
  = 33 € / dia 

 

La següent taula mostra el número de màquines que s’utilitzen, juntament amb la 

freqüència. 

D’aquesta manera, per calcular el cost real de la maquinària es veu més clar. 

 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

Tordera Centre 4 màquines 2 màquines 4 màquines 4 màquines 4 màquines 

Fibracolor  2 màquines  2 màquines 2 màquines 

Can Nadal  2 màquines   2 màquines 

Urb. Blanes Mar   2 màquines   

 

En aquest cas, no és important separar els dos Equips ja que tenen el mateix nombre 

de maquinària i això causa que generin costos per igual. 

Un altre punt que s’ha de tenir en compte és que totes les maquinàries estan en 

funcionament 6 hores diàries, per tant ens facilita l’anàlisi al no haver de calcular el 

cost per hora. 

 

 

 



Costos diferencials segons barris al municipi de Tordera 

 

 

40 

 

Primerament, calculo el cost setmanal de l’activitat de les diferents zones. 

La relació que utilitzo és:  Freqüència setmanal * Número de maquinària * Cost diari 

 

 

  Tordera Centre   =  9 cops/set   *   2 vehicles   *   33 €  =  591,78 €  ≈  592 € 

          Fibracolor   =  3 cops/set   *   2 vehicles   *   33 €  =  197,26 €  ≈  197 € 

         Can Nadal    =  2 cops/set   *   2 vehicles   *   33 €  =  131,51 €  ≈  132 € 

 

 

 

I seguidament, calculo el cost anual. 

La relació que utilitzo és: Cost setmanal * Número de setmanes que té l’any. 

 

 

 Tordera Centre   =  591,7806 €   *   52  =  30.772,59 €  ≈  30.773 € 

         Fibracolor   =  197,2602 €   *   52  =  10.257,53 €  ≈  10.258 € 

        Can Nadal    =  131,5068 €   *   52  =    6.838,35 €  ≈  6.838 € 

 

                                                                                             

Un cop he realitzat aquests càlculs, hem centro amb la Urbanització Blanes Mar.                                                

Ara si que puc saber el cost real d’aquesta segons la relació que he esmentat 

anteriorment. 

 

La suma dels costos reals de les 3 zones és 47.868,48 €. 

Per tant, si faig la diferència del cost global de l’activitat menys el cost real de les 3 

zones calculades abans, puc saber el cost real d’aquesta urbanització. 

Per tant,  

 

Urb Blanes Mar = 48.000 €  -  47.868,4752 €  = 131,52 €  ≈  132 € 

 

És normal que aquesta despesa sigui tant petita respecte a les altres, ja que en 

aquesta Urbanització hi realitzen el servei ocasionalment.      
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Per finalitzar, resumeixo tots els càlculs en la següent taula. 

 

ZONA COST REAL 

Tordera Centre 30.773 € 

Fibracolor 10.258 € 

Can Nadal 6.838 € 

Urb Blanes Mar 132 € 

Cost total 48.000 € 

 

 

 

4.6.3.2. Cost del personal del servei de neteja 

 

En aquest apartat es calcularà el cost que genera el personal. 

Primerament, obtinc un terme unitari que representa el cost del personal, aquest 

s’aconsegueix dividint el cost total d’aquesta activitat (469.321 €) entre el nombre de 

personal. 

Això si, em baso que cada treballador cobra el mateix sou, indiferent del càrrec que 

tenen. 

En resum, en l’Equip 1 hi han 5 persones, i 4 persones en l’Equip 2; en total hi han 9 

persones. 

 

Cost Unitari = 
Cost total del personal

Número de personal
 = 

469.321,38 €

	
 = 52.146,82 € anuals 

 

Cost unitari, per treballador = 52.146,82 € 

 

També calculo el cost diari que genera cada treballador. En aquest càlcul no tenim els 

caps de setmana ni els festius ja que no tenim de la informació disponible. 

 

Cost Diari = 
��.��,��€

365 dies
 = 142,87 € ≈ 143 € diaris per treballador. 
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A la taula següent, represento el nombre de treballadors que realitzen el servei de 

neteja depenent del dia i de la zona. 

 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

Tordera Centre 5 + 4 5 5 + 4 5 + 4 5 + 4 

Fibracolor  4  4 4 

Can Nadal  4   4 

Urb. Blanes Mar      

 

En aquest anàlisi s’ha de tenir en compte quin és l’equip que realitza la neteja, ja que 

entre els 2 equips hi ha diferent nombre de treballadors i per tant el cost varia. 

Un altre punt que s’ha de tenir en compte es que tot el personal treballa 6 hores 

diàries, per tant ens facilita l’anàlisi al no haver de calcular el cost per hora. 

 

Seguidament, procedeixo a fer els càlculs per obtenir el cost setmanal de l’activitat de 

les diferents zones. 

La relació que utilitzo és: Freqüència del personal * Número de treballadors * Cost diari 

 

 

 Tordera Centre   =  [(4 cops/set * 4 treb.) + (5 cops/set * 5 treb.)] * 143 €  =   

                          =  5.857,67 €  ≈  5.858 €      

          Fibracolor  =  3 cops/set   *   4 treb.   *   143 €  =  1.714,44 €  ≈  1.714 €  

         Can Nadal   =  2 cops/set   *   4 treb.   *   143 €  =  1.142,96 €  ≈  1.143 €  

 

 

 

I després, calculo el cost anual. 

La relació que utilitzo és: Cost setmanal * Número de setmanes que té l’any 

 

 

Tordera Centre  =  5.858 €   *   52  =  304.598,84 €  ≈  304.599 €  

         Fibracolor =  1.714 €   *   52  =    89.150,88 €  ≈    89.151 €  

        Can Nadal  =  1.143 €   *   52  =    59.433,92 €  ≈    59.434€  
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Ara és quan m’he de centrar amb la Urbanització Blanes Mar. Ja tinc les dades 

necessàries per obtenir el cost real d’aquesta.  

Calcularé la diferència del cost total de l’activitat (469.321,38 €) menys el cost real de 

les 3 zones calculades abans, puc saber el cost real d’aquesta urbanització. 

 

La suma dels costos reals de les 3 zones és  453.183,64 €. Per tant, 

 

Urb Blanes Mar = 469.321,38 €  -  453.183,64 €  =  16.137,74 €  ≈  16.138 € 

 

Per concloure, les dades rellevants estan resumides en la següent taula: 

 

ZONA COST REAL 

Tordera Centre 304.599 € 

Fibracolor 89.151 € 

Can Nadal 59.434 € 

Urb Blanes Mar 16.138 € 

Cost total 469.321 € 

 

 

4.6.3.3.Cost real de la Brigada Municipal  

 

Per obtenir el Cost Real de la Brigada Municipal, s’ha de sumar els costos reals 

obtinguts en apartats anteriors de les dos activitats; el manteniment i utilització de la 

maquinaria i el sou del personal. 

 

ZONA MAQUINÀRIA  PERSONAL  COST REAL 

Tordera Centre 30.773 € + 304.599 € = 335.371 € 

Fibracolor 10.258 € + 89.151 € = 99.408 € 

Can Nadal 6.838 € + 59.434 € = 66.272 € 

Urb Blanes Mar 132 € + 16.138 € = 16.269 € 

Cost total 48.000 € + 469.321 € = 517.321 € 
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4.6.4. Representació del Cost Real del servei de neteja 

Finalment, ja tenim el cost real per zona si ajuntem els resultats del cas del 

Concessionari i de la Brigada Municipal.  

A continuació, ho resumeixo amb una taula i també amb un gràfic. 

 

ZONA COST REAL 

Tordera Centre 335.371 € 

Fibracolor 99.408 € 

Can Nadal 66.272 € 

Urb Blanes Mar 16.269 € 

Urb Mas Mora 59.836 € 

Urb Terra Brava 29.918 € 

Urb Agora Parc 59.836 € 

Urb Niagara Parc 29.918 € 

Urb Tordera Parc 29.918 € 

Urb Can Domenec 27.890 € 

Urb Les Farreres 10.800 € 
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La característica més rellevant que s’obté d’aquest gràfic és l’elevat cost de Tordera 

Centre.  

En comparació a la resta de zones, el cost real 

causa del gran nombre d’habitants de la zona, que provoca

servei de neteja sigui superior a la resta.

Les zones que la segueixen són Fibracolor i Can Nadal. Aquest ordre té sentit ja que 

aquestes dos zones estan situades al costat

centre del municipi. 

I la resta de les urbanitzacions 

aquestes tenen uns costos baixos. 

S’ha de dir que, entre totes, destaca la Urbanització Mas Mora. Al llarg del

anys s’ha vist que aquesta urbanització té quasi el mateix com

del centre del municipi, per això no és estrany que aquesta zona tingui un cost 

més elevat que la resta d’urbanitzacions.

També, destaca la Urbanització Agora Parc, ja que té el mateix cost real que la 

Urbanització Mas Mora. En

causa d’aquest fet. 

Per concloure, les zones que estan situades al centre del municipi són aquelles que 

tenen el cost real més alt. 
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més rellevant que s’obté d’aquest gràfic és l’elevat cost de Tordera 

En comparació a la resta de zones, el cost real de Tordera Centre és molt alt

a del gran nombre d’habitants de la zona, que provoca que la freqüèn

servei de neteja sigui superior a la resta. 

Les zones que la segueixen són Fibracolor i Can Nadal. Aquest ordre té sentit ja que 

s zones estan situades al costat de Tordera Centre, i es consideren com el 

urbanitzacions del municipi no tenen un cost alt, 

uns costos baixos.  

entre totes, destaca la Urbanització Mas Mora. Al llarg del

anys s’ha vist que aquesta urbanització té quasi el mateix comportament que les zones 

del centre del municipi, per això no és estrany que aquesta zona tingui un cost 

més elevat que la resta d’urbanitzacions. 

També, destaca la Urbanització Agora Parc, ja que té el mateix cost real que la 

Urbanització Mas Mora. En aquest cas, es necessita més informació per saber la 

Per concloure, les zones que estan situades al centre del municipi són aquelles que 
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més rellevant que s’obté d’aquest gràfic és l’elevat cost de Tordera 

de Tordera Centre és molt alt, això és 

que la freqüència del 

Les zones que la segueixen són Fibracolor i Can Nadal. Aquest ordre té sentit ja que 

i es consideren com el 

, sinó el contrari, 

entre totes, destaca la Urbanització Mas Mora. Al llarg dels últims 

portament que les zones 

del centre del municipi, per això no és estrany que aquesta zona tingui un cost real 

També, destaca la Urbanització Agora Parc, ja que té el mateix cost real que la 

aquest cas, es necessita més informació per saber la 

Per concloure, les zones que estan situades al centre del municipi són aquelles que 
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4.6.5.Comparació de tots els Costos  

Un altre estudi interessant, és comparar el cost real amb els 3 costos teòrics que he 

anat calculant al llarg del projecte. Els costos a comparar són els següents: 

 

• Cost Real 

• Cost Teòric proporcional al nombre d’habitants 

• Cost Teòric proporcional als km2  

 

També, he calculat el cost proporcional al nombre de contribuents, però en aquest 

estudi té més importància el cost per nombre d’habitants. Anteriorment, aquest cost ja 

s’ha comparat amb la resta de costos proporcionals, però arribats a aquest punt no té 

molt sentit comparar-ho amb el cost real tenint ja el cost per nombre d’habitants. 

 

 

ZONA COST REAL CP_HAB CP_KM2 

Tordera Centre  335.371 € 405.336 € 137.208 € 

Fibracolor 99.408 € 25.293 € 13.258 € 

Can Nadal 66.272 € 119.050 € 21.263 € 

Urb Blanes Mar  16.269 € 25.020 € 67.916 € 

Urb Mas Mora 59.836 € 66.829 € 111.317 € 

Urb Terra Brava 29.918 € 25.729 € 52.532 € 

Urb Agora Parc 59.836 € 39.193 € 156.344 € 

Urb Niagara Parc 29.918 € 22.785 € 52.907 € 

Urb Tordera Parc 29.918 € 19.842 € 36.897 € 

Urb Can Domenec 27.890 € 10.575 € 57.910 € 

Urb Les Farreres 10.800 € 6.378 € 58.410 € 
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Representació del Cost Real i del Cost Proporcional al nombre d’habitants

Si es comparen aquests costos

Les zones que tenen un 

proporcional al nombre d’habitants alt.

També, s’ha de dir que les zones on hi ha major densitat d’habitants, la freqüència del 

servei de neteja viària és força freqüent.

maquinària treballant en aq

En conclusió, té sentit que les zones que tenen el cost per habitant

tinguin un cost real elevat. 

 

L’excepció que podria haver

significativament superior al cost 

nombre d’habitants per haver

explicació que puc donar d’aquest fet, és que l’Ajuntament va augmentar la freqüència 

del servei de neteja però la causa d’aquest augment la desconec.
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Representació del Cost Real i del Cost Proporcional al nombre d’habitants

costos, s’observa que tenen força relació.  

Les zones que tenen un elevat nombre d’habitants, com és obvi tenen un cost 

proporcional al nombre d’habitants alt. 

També, s’ha de dir que les zones on hi ha major densitat d’habitants, la freqüència del 

servei de neteja viària és força freqüent. I com a conseqüència, hi ha més 

maquinària treballant en aquestes zones, i per tant el cost real augmenta.

En conclusió, té sentit que les zones que tenen el cost per habitant

 

L’excepció que podria haver-hi, seria en la zona de Fibracolor. On el cost real és 

significativament superior al cost per habitant. En aquesta zona no té

nombre d’habitants per haver-hi una freqüència del servei tan elevada. L’única 

ue puc donar d’aquest fet, és que l’Ajuntament va augmentar la freqüència 

del servei de neteja però la causa d’aquest augment la desconec. 
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Representació del Cost Real i del Cost Proporcional al nombre d’habitants 

 

elevat nombre d’habitants, com és obvi tenen un cost 

També, s’ha de dir que les zones on hi ha major densitat d’habitants, la freqüència del 

hi ha més personal i 

uestes zones, i per tant el cost real augmenta. 

En conclusió, té sentit que les zones que tenen el cost per habitant elevat, també 

hi, seria en la zona de Fibracolor. On el cost real és 

t. En aquesta zona no té suficients 

hi una freqüència del servei tan elevada. L’única 

ue puc donar d’aquest fet, és que l’Ajuntament va augmentar la freqüència 
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Representació del Cost Real i del Cost Proporcional als km

A partir del gràfic, s’observa que no hi ha 

És lògic pensar que com més km

Però, que passa si en una zona que té molts km

Aquesta zona al haver-hi pocs habitant

no és necessari augmentar la freqüència de la neteja.

pocs km2 amb molts habitants, 

 

Aquest fet, es veu reflectit en aquest gràfic.

Les diferents urbanitzacions del municipi, que tenen molts km

habitants, el cost real és inferior que el cost proporcional al nombre de km

En canvi, les zones que estan situades al centre del municipi, que són Tordera Centre, 

Fibracolor i Can Nadal, tenen p

cost real és superior al cost proporcional al nombre de km
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Representació del Cost Real i del Cost Proporcional als km

A partir del gràfic, s’observa que no hi ha relació entre els dos costos en estudi.

És lògic pensar que com més km2 té una zona, més freqüent serà el servei de neteja. 

Però, que passa si en una zona que té molts km2 i hi ha pocs habitants?  

hi pocs habitants difícilment s’embrutarà amb facilitat, per això 

no és necessari augmentar la freqüència de la neteja. En canvi, en una zona

amb molts habitants, fàcilment s’embruta. 

quest fet, es veu reflectit en aquest gràfic. 

acions del municipi, que tenen molts km2 i resideixen pocs 

habitants, el cost real és inferior que el cost proporcional al nombre de km

En canvi, les zones que estan situades al centre del municipi, que són Tordera Centre, 

Fibracolor i Can Nadal, tenen pocs km2 però un elevat nombre d’habitants; 

cost real és superior al cost proporcional al nombre de km2. 
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En canvi, en una zona petita de 

i resideixen pocs 

habitants, el cost real és inferior que el cost proporcional al nombre de km2. 

En canvi, les zones que estan situades al centre del municipi, que són Tordera Centre, 
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Representació del percentatge de població suportada per cada zona i del percentatge 

 

 

ZONA 

Tordera Centre 

Fibracolor 

Can Nadal 

Urb Blanes Mar 

Urb Mas Mora 

Urb Terra Brava 

Urb Agora Parc 

Urb Niagara Parc 

Urb Tordera Parc 

Urb Can Domenec 

Urb Les Farreres 

TOTAL 
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Representació del percentatge de població suportada per cada zona i del percentatge 

del Cost Real 

# HAB COST REAL % HAB % 

7.436 335.371 € 52,91 % 

464 99.408 € 3,30 % 

2.184 66.272 € 15,54 % 

459 16.269 € 3,27 % 

1.226 59.836 € 8,72 % 

472 29.918 € 3,36 % 

719 59.836 € 5,12 % 

418 29.918 € 2,97 % 

364 29.918 € 2,59 % 

194 27.890 € 1,38 % 

117 10.800 € 0,83 % 

14.053 765.436 € 100 % 

% HAB

% DESPESES
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Representació del percentatge de població suportada per cada zona i del percentatge 

% DESPESA 

43,81 % 

12,99 % 

8,66 % 

2,13 % 

7,82 % 

3,91 % 

7,82 % 

3,91 % 

3,91 % 

3,64 % 

1,41 % 

100 % 

 

% HAB

% DESPESES
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4.7. Cost Real Unitari del servei de neteja  

L’últim objectiu és obtenir el cost real unitari pel nombre d’habitants. Per calcular 

aquest cost unitari,  utilitzaré la següent relació: 

 

Cost Real Unitari = 
Cost Real

Número d'habitants
 

 

A continuació, mostro els càlculs necessaris per obtenir aquest propòsit. 

 

        

        Tordera Centre   =   335.371 €  /  7.436   =     45,10 €  ≈    45 € 

                Fibracolor   =     99.408 €  /     464   =   214,24 €  ≈  214 € 

                Can Nadal   =     66.272 €  /  2.184   =     30,34 €  ≈    30 € 

       Urb Blanes Mar   =     16.269 €  /     459   =     35,44 €  ≈    35 € 

          Urb Mas Mora   =     59.836 €  /  1.226   =    48,81 €  ≈     49 € 

      Urb Terra Brava   =     29.918 €  /     472   =     63,39 €  ≈    63 € 

       Urb Agora Parc   =     59.836 €  /     719   =     83,22 €  ≈    83 € 

    Urb Niagara Parc   =     29.918 €  /     418   =     71,57 €  ≈    72 € 

    Urb Tordera Parc   =     29.918 €  /     364   =     82,19 €  ≈    81 € 

  Urb Can Domenec   =     27.890 €  /     194   =   143,76 €  ≈  144 € 

     Urb Les Farreres   =    10.800 €  /     117   =     92,31 €  ≈    93 € 
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Ho organitzo a partir d’una taula, i després un gràfic per 

resultats. 

 

ZONA

Tordera Centre 

Fibracolor

Can Nadal

Urb Blanes Mar 

Urb Mas Mora

Urb Terra Brava

Urb Agora Parc

Urb Niagara Parc

Urb Tordera Parc

Urb Can 

Urb Les Farreres

Les zones que tenen un nombre alt d’habitants

Aquestes són Can Nadal, Tordera Centre i la Urbanització Mas Mora

situades al centre del municipi de 

Blanes Mar té el cost molt baix, però en aquest cas no és degut al 

d’habitants sinó de la baixa freqüència del servei de neteja
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Ho organitzo a partir d’una taula, i després un gràfic per veure més clarament aquests 

ZONA CR_UNITARI 

Tordera Centre  45 € 

Fibracolor 214 € 

Can Nadal 30 € 

Urb Blanes Mar  35 € 

Urb Mas Mora 49 € 

Urb Terra Brava 63 € 

Urb Agora Parc 83 € 

Urb Niagara Parc 72 € 

Urb Tordera Parc 82 € 

Urb Can Domenec 144 € 

Urb Les Farreres 92 € 

 

 

Cost Real Unitari 

Les zones que tenen un nombre alt d’habitants, tenen un cost real u

Aquestes són Can Nadal, Tordera Centre i la Urbanització Mas Mora

situades al centre del municipi de Tordera. També, s’observa que la Urbanització 

Blanes Mar té el cost molt baix, però en aquest cas no és degut al 

d’habitants sinó de la baixa freqüència del servei de neteja en comparació a la resta. 

51 

veure més clarament aquests 

 

tenen un cost real unitari baix. 

Aquestes són Can Nadal, Tordera Centre i la Urbanització Mas Mora, on estan 

També, s’observa que la Urbanització 

Blanes Mar té el cost molt baix, però en aquest cas no és degut al elevat nombre 

en comparació a la resta. 
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S’ha de recordar, que en aquesta urbanització es realitza la neteja viària 

ocasionalment, en cas d’emergència. 

 

En canvi les zones amb pocs habitants tenen un cost real unitari alt. 

Per això, les zones que tenen el cost més elevat són la majoria de urbanitzacions. 

 

En aquest anàlisi sobresurt Fibracolor, el qual té un comportament diferent a la resta. 

Això, es degut a l’augment de la freqüència d’aquest servei, però com he dit abans la 

raó no es sap. Per això, és difícil saber el perquè d’aquests comportament. 

 

 

Finalment, un anàlisi interessant és la comparativa del Cost Real amb el Cost Real 

Unitari. 

 

ZONA CR CR_UNITARI 

Tordera Centre  335.371 € 45 € 

Fibracolor 99.408 € 214 € 

Can Nadal 66.272 € 30 € 

Urb Blanes Mar  16.269 € 35 € 

Urb Mas Mora 59.836 € 49 € 

Urb Terra Brava 29.918 € 63 € 

Urb Agora Parc 59.836 € 83 € 

Urb Niagara Parc 29.918 € 72 € 

Urb Tordera Parc 29.918 € 82 € 

Urb Can Domenec 27.890 € 144 € 

Urb Les Farreres 10.800 € 92 € 

 

 

El fet més rellevant de la comparació entre els dos costos és la següent: 

Les zones que surten cares en el cost real, surten barates en el cost real unitari, i a 

l’inversa. Aquesta relació és deguda al nombre d’habitants. Les zones que tenen un 

nombre alt d’habitants implica una freqüència del servei major i això provoca un cost 

real elevat. Però, al dividir el cost real per l’elevat nombre d’habitants fa girar els 

papers i el cost real unitari és baix. Un bon exemple d’aquest fet, és en Tordera 

Centre. 
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Aquest raonament també s’aplica en la situació inversa, sobretot en la majoria 

d’urbanitzacions. Aquestes, tenen el cost real força baix, en canvi, tenen el cost real 

unitari més alt. Això es degut al baix nombre d’habitants. 

 

És un bon anàlisi, ja que a priori dóna la sensació que els barris que tenen el cost real 

més elevat, també han de tenir un cost real unitari elevat; i aquesta comparació et tira 

per terra aquesta hipòtesis. 
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5. Comparació dels 3 estudis 

 

A part del meu estudi,  s’han fet dos estudis més relacionats en els serveis que 

realitzen l’Ajuntament de Tordera. Aquests tracten sobre el servei de policia local i el 

servei de recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans, on també segueix 

la metodologia ABC per obtenir els costos reals de cada zona del municipi. 

En aquests apartat, resumiré els estudis esmentats i a continuació, juntament amb el 

meu estudi, faré comparatives dels costos reals i unitaris per obtenir possibles 

relacions entre els barris, utilitzant mètodes multivariants. 

 

 

5.1.Servei de policia local 

 

Per obtenir el cost real d’aquest servei s’ha disposat de la següent informació: 

 

• La plantilla dels horaris del servei de la patrulla urbana de la Unitat d’Intervenció 

• La plantilla dels horaris del servei de la patrulla d’urbanitzacions de la Unitat 

d’Intervenció 

• La plantilla dels horaris del servei de la Unitat de Barri 

• GPS dels cotxes oficials de la policia 

 

El cost real està format per paràmetres que comporten un cost fix i altres paràmetres 

que comporten un cost variable.  

A més, el cost variable es separa en: cost variable del servei de mobilitat i en cost 

variable del servei de no mobilitat, això es fa per poder fer posteriorment una repartició 

per zones. 
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A continuació, es fa una classificació de les despeses del servei de policia local dels 

diversos costos, juntament amb els pressupostos. 

 

Per tant, el cost real està compost per: 

 

Cost Real = Cost Fix + Cost Variable Servei no Mobilitat + Cost Variable Servei Mobilitat 

 

Per tal de poder imputar costs s’ha d’indicar quin inductor correspon a cada una de les 

diferents activitats que el servei de policia ofereix, a continuació es mostra una taula 

amb aquestes activitats i inductors:  

 

Activitats Inductors de cost 

Protecció escolar # hores dedicades 

Controls preventius # hores dedicades 

Vigilància institut # hores dedicades 

Vigilància preventiva general # hores dedicades 

Vigilància mercat setmanal # hores dedicades 

Vigilància ordenances # hores dedicades 

Serveis especials sense uniforme # hores dedicades 

Servei de proximitat # hores dedicades 

 

 

A continuació, es detalla com s’obté el cost que representa cada un dels paràmetres 

que formen part del cost real total.  

COST FIX € 
 COST VARIABLE SERVEI 

MOBILITAT € 

 COST VARIABLESSERVEI NO 
MOBILITAT € 

Arrendament terrenys 9.800 
 

Sou Personal 892.650 
 

Sou Personal 426.919 

Material no inventariable 17.500 
 

Vestuari i complements 18.265 
 

Vestuari i complements 8.735 

Manteniment alarmes edificis 
municipals 

11.000 
 

Manteniment vehicles 12.000 
 

 435.654 

Instal·lació alarmes i càmares 30.500 
 

Combustible vehicles 22.000 
   

Adquisicions serveis policia 
local 

17.000 
 

Assegurances vehicles 3.500 
   

 85.800 
 Arrendament vehicle 

seguretat 27.344 
   

   
Adquisicio motocileta 6.500 

   

   
 982.259 
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Totes les despeses que representen un cost fix estan englobades en un terme 

constant, és a dir s’obtindrà a partir d’un repartiment uniforme per tots els nuclis del 

municipi, agafant el cost global per obtenir-lo. 

 

El cost fix per cada zona és 6.600 € 

 

 

En segon lloc, es calcula el cost variable del servei de no mobilitat. Aquest cost s’obté 

a partir de la relació: Terme unitari * Km2 * Número d’habitants, de cada zona. 

S’ha de dir que el terme unitari es calcula dividint les despeses totals del cost variable 

del servei de no mobilitat per els km2 * Número d’habitants totals. 

A la següent taula es mostra el cost variable del servei de no mobilitat que genera 

cada zona. 

 

ZONA COST VARIABLE 

Can Nadal 14.121 € 

Fibracolor 1.871 € 

Tordera Centre 310.254 € 

Urb Agora Parc 34.183 € 

Urb Blanes Mar 9.479 € 

Urb Can Domenec 3.416 € 

Urb Mas Mora 41.500 € 

Urb Mas Reixac 133 € 

Urb Niagara Parc 6.725 € 

Urb Roca Rossa 269 € 

Urb Terra Brava 7.540 € 

Urb Tordera Parc 4.084 € 

Urb Les Farreres 2.078 € 
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I en tercer lloc, es calcula el cost variable del servei de mobilitat, el qual està format 

per varis termes. 

L’objectiu és repartir el pressupost entre tots els nuclis tenint en compte les diferents 

activitats que generen costos, que a continuació es presenten. 

Abans de tot, s’ha d’indicar els generadors de cost de cada activitat, on la següent 

taula ho mostra. 

 
 Vestuari Mant, comb, asseg, arrend 

vehicles 

Adq. Moto 

Protecció escolar 1.959,23 €   

Controls preventius 467,88 €   

Vigilància institut 374,30 €   

Vigilància preventiva general 10.714,36 € 64.844 €  

Vigilància mercat  795,39 €   

Vigilància ordenances 1.684,35 €   

Serveis especials sense uniforme 514,66 €   

Servei de proximitat 1.754,53 €  6.500 € 

TOTAL 18.264,71 € 64.844 € 6.500 € 

 

El pressupost d’aquests indicadors són fàcils de repartir entre les diferents zones ja 

que es coneix la repartició entre les activitats.  

En canvi, el pressupost del sou del personal del servei de mobilitat es reparteix 

directament sobre les zones ja que es té la informació desglossada per zones. 

 

Per cada activitat que les patrulles realitzen és fa un anàlisi diferent. A continuació 

s’especifica per cada activitat, l’anàlisi que es duu a terme per obtenir el cost variable 

del servei de mobilitat a partir dels corresponents indicadors de costos. 

 

• Protecció escolar: la despesa referent al sou del personal es reparteix de forma 

diferent en totes les zones, aquest depèn del número d’habitants de cada zona. 

A més, s’ha de sumar la despesa referent al vestuari, aquesta es reparteix 

uniformement per totes les zones. 

 

• Controls preventius: la despesa referent al sou del personal es reparteix en 

parts iguals per totes les zones, excepte la zona de Tordera Centre.  

A més, s’ha de sumar la despesa referent al vestuari, aquesta es reparteix 

uniformement per totes les zones. 
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• Vigilància al institut: la despesa referent al sou del personal es reparteix de 

forma diferent en totes les zones, aquest depèn del número d’habitants. 

A més, s’ha de sumar la despesa referent al vestuari, que es reparteix 

uniformement per totes les zones. 

 

• Vigilància preventiva general: la despesa referent al sou del personal es 

reparteix de forma diferent en totes les zones, depèn de les hores que els 

agents patrullen en cada nucli. 

A més, s’ha de sumar la despesa referent al vestuari, juntament amb les 

despeses corresponents al manteniment, combustible i assegurances dels 

vehicles.  

En total hi han dos vehicles, Tordera Centre en disposa d’un i la resta de zones 

en disposen d’un altre. Per tant, s’ha de tenir en compte que un 50% d’aquestes 

despeses van destinades a Tordera Centre, i per la resta de zones se li 

assignen un 5% a cada una.  

 

• Vigilància del mercat setmanal: la despesa referent al sou del personal es 

reparteix en parts iguals a totes les zones. 

A més, s’ha de sumar la despesa referent al vestuari, que es repartirà 

uniformement per totes les zones. 

 

• Vigilància ordenances: la despesa referent al sou del personal es reparteix en 

parts iguals per totes les zones, excepte la zona de Tordera Centre. 

A més, s’ha de sumar la despesa referent al vestuari, que es reparteix 

uniformement per cada zona. 

 

• Serveis especials sense uniforme: la despesa referent al sou del personal es 

reparteix en parts iguals en totes les zones. 

A més, s’ha de sumar la despesa referent al vestuari, que es reparteix 

uniformement en totes les zones. 

 

• Serveis de proximitat: la despesa referent al sou del personal es reparteix en 

parts iguals per totes les zones, però en aquest cas sols afecta a les zones de 

Can Nadal, Fibracolor i Tordera Centre és a dir el nucli del municipi, ja que són 

els únics nuclis on patrulla la unitat de barri. 
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A més, s’ha de sumar la despesa referent al vestuari, que es reparteix 

uniformement per cada zona juntament amb la despesa que correspon a la 

motocicleta. 

En total hi ha dos motocicletes, Can Nadal i Fibracolor disposen d’una 

motocicleta, i Tordera Centre d’una altra. Per tant, s’ha de tenir en compte que 

un 50% d’aquesta despesa va destinada a Tordera Centre, i Can Nadal i 

Fibracolor se li assignen un 25% d’aquesta despesa per cada una de les zones. 

 

A continuació, es detalla cada un dels costos que s’han calculat per obtenir el Cost 

Real de cada zona. 

Cost Can Nadal    = 6.600 + 14.121 + 14.879 + 2.843 + 3.051 + 1.974 + 9.858 + 3.560 + 989 + 16.501 = 74.376 
Cost Fibracolor     = 6.600 + 1.871 + 3.280 + 627 + 3.051 + 1.974 + 28.611 + 3.560 + 989 + 16.501 = 67.064 
Cost Tordera    = 6.600 + 310.254 + 50.297 + 9.609 + 3.051 + 1.974 + 483.333 + 41.289 + 11.469 + 61.001 = 978.878 
Cost Agora Park    = 6.600 + 34.183 + 4.999 + 955 + 3.051 + 1.974 + 7.940 + 3.560 + 989 + - = 64.251 
Cost Sant Daniel    = 6.600 + 9.479 + 3.246 + 620 + 3.051 + 1.974 + 6.983 + 3.560 + 989 + - = 36.502 
Cost Can Domenech  = 6.600 + 3.416 + 1.459 + 279 + 3.051 + 1.974 + - + 3.560 + 989 + - = 21.328 
Cost Mas Mora    = 6.600 + 41.500 + 8.418 + 1.608 + 3.051 + 1.974 + 14.412 + 3.560 + 989 + - = 82.113 
Cost Mas Reixac    = 6.600 + 133 + 677 + 129 + 3.051 + 1.974 + 4.400 + 3.560 + 989 + - = 21.514 
Cost Niagara Park    = 6.600 + 6.725 + 2.970 + 567 + 3.051 + 1.974 + 22.753 + 3.560 + 989 + - = 49.189 
Cost Roca Rossa    = 6.600 + 269 + 609 + 116 + 3.051 + 1.974 + - + 3.560 + 989 + - = 17.169 
Cost Terra Brava    = 6.600 + 7.540 + 3.334 + 637 + 3.051 + 1.974 + 5.655 + 3.560 + 989 + - = 33.340 
Cost Tordera Park    = 6.600 + 4.084 + 2.605 + 498 + 3.051 + 1.974 + 9.594 + 3.560 + 989 + - = 32.955 
Cost Les Ferreres    = 6.600 + 2.078 + 940 + 180 + 3.051 + 1.974 + 5.662 + 3.560 + 989 + - = 25.034 

 

En resum, el Cost Real per cada zona és el següent: 

ZONA COST REAL 

Tordera Centre 978.878 € 

Fibracolor 67.064 € 

Can Nadal 74.376 € 

Urb Blanes Mar 36.502 € 

Urb Mas Mora 82.113 € 

Urb Terra Brava 33.340 € 

Urb Agora Parc 64.064 € 

Urb Niagara Parc 49.189 € 

Urb Tordera Parc 32.955 € 

Urb Can Domenec 21.328 € 

Urb Les Farreres 25.034 € 

Urb Roca Rossa 17.169 € 

Urb Mas Reixac 21.514 € 
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S’observa que les zones que tenen el cost real alt són les mateixes que les del servei 

de la neteja viària, però intercanviant l’ordre.

És a dir, les que destaquen són les zones situades al centre del municipi, i després les 

segueixen el seguit d’urbanitzacions. 
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S’observa que les zones que tenen el cost real alt són les mateixes que les del servei 

intercanviant l’ordre. 

És a dir, les que destaquen són les zones situades al centre del municipi, i després les 

segueixen el seguit d’urbanitzacions.  
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5.2.Servei de recollida, tractament i eliminació de residus sòlids 

L’altre estudi es centra en el servei de la recollida, el tractament i l’eliminació de 

residus sòlids en el municipi de Tordera. L’objectiu és el mateix que en l’estudi 

anterior, es vol obtenir el cost real seguint la metodologia ABC. 

La informació disponible que es té per obtenir el cost real és la següent: 

• Els recorreguts del camió de les escombraries 

• La freqüència de la recollida de les escombraries 

• El número de contenidors soterrats 

• La freqüència de rentat dels contenidors 

 

El cost real només està format per paràmetres que comporten un cost variable, no hi 

ha cap paràmetre de cost fix. La següent taula mostra les diverses despeses que 

suposen un cost variable, juntament amb el pressupost. 

 

Cost Variable € 

Recollida escombraries 727.800 

Transport escombraries 315.380 

Neteja contenidors 169.820 

Substitució contenidors destruïts 11.219,75 

Gestió ORGT Padró escombraries 31.200 

Eliminació escombraries 650.000 

 

Per tant, el cost real està compost per: 

 

Cost Real = Cost Variable 
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Però per poder imputar aquests costos, s’ha d’indicar quins inductors corresponen a 

cada una de les activitats  que el servei de recollida de les escombraries ofereix.  

 

Activitats Inductors 

Neteja dels contenidors # contenidor i # rentats 

Substitució contenidors destruïts # contenidors 

Recollida escombraries Freq. Recollida 

Transport escombraries Km2 

Eliminació residus Freq. Recollida 

Gestió ORGT # contribuents 

 

 

Per cada activitat d’aquest servei, es realitza un càlcul diferent per obtenir el cost 

variable. A continuació, s’especifica per cada activitat, l’anàlisi que es duu a terme a 

partir dels indicadors de cost corresponents. 

 

• Recollida d’escombraries: Primerament, es calcula un terme unitari que 

representa el cost de una recollida d’escombraries , i l’objectiu és calcular el 

cost de la recollida de les escombraries per cada una de les zones. Per tant, es 

multiplica el terme unitari per la freqüència de recollida anual que es fa en la 

zona determinada. 

 

• Transport d’escombraries: Primerament, es calcula un terme unitari que 

representa el cost del transport de les escombraries d’un km2 cap als abocadors, 

i l’objectiu és calcular el cost del transport de les escombraries per cada una de 

les zones. Per tant, es multiplica el terme unitari pels km2 que hi ha a cada zona. 

 

• Neteja dels contenidors: Primerament, es calcula un terme unitari que 

representa el cost del rentat d’un contenidor, i l’objectiu és calcular el cost de 

neteja dels contenidors per cada zona. Per tant, es multiplica el terme unitari pel 

número de contenidors que hi ha en una zona determinada pel número de 

rentats anuals que es fan als contenidors d’aquella zona. 

 

• Substitució dels contenidors destruïts: Primerament, es calcula un terme unitari 

que representa el cost que suposa substituir un contenidor destruït, i l’objectiu 

és calcular el cost de substitució dels contenidors destruïts per cada zona. Per 
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tant, es multiplica el terme unitari pel número de contenidors que hi ha en una 

zona determinada. 

 

• Gestió ORGT: Primerament, es calcula un terme unitari que representa la gestió 

ORGT d’un contribuent, i l’objectiu és calcular el cost de la gestió ORGT del 

padró de les escombraries per cada una de les zones. Per tant, es multiplica el 

terme unitari per el número d’habitatges en la zona determinada. 

 

• Eliminació escombraries: Primerament, es calcula un terme unitari que 

representa el cost de l’eliminació dels residus cada cop que es recullen les 

escombraries, i l’objectiu és calcular el cost d’eliminació dels residus per cada 

zona. Per tant, es multiplica el terme unitari per la freqüència de recollida anual 

que es fa en aquella zona. 

 
 

A continuació, es mostra el cost real detallat per nuclis, on tots els sumands 

representen el cost que generen per activitat. 

 
Cost Can Nadal    = 21.435,21 + 1.188,53 + 54.086,42 + 4.468,70 + 8.608,64 + 48.304,72 = 136.903,68 

Cost Fibracolor     = 5.317,26 + 380,33 + 54.086,42 + 871,42 + 5.367,74 + 48.304,72 = 113.947,56 

Cost Tordera    = 95.544,52 + 6.251,68 + 132.849,38 + 14.925,77 + 55.551,04 + 118.648,11 = 417.518,81 

Cost Agora Park    = 7.643,56 + 546,73 + 54.086,42 + 1.861,80 + 63.298,81 + 48.304,72 = 175.195,31 

Cost Sant Daniel    = 4.652,60 + 332,79 + 54.086,42 + 1.110,71 + 27.497,00 + 48.304,72 = 135.651,45 

Cost Can Domenech  = 5.649,59 + 404,10 + 54.086,42 + 1.060,64 + 23.445,88 + 48.304,72 = 132.547,24 

Cost Mas Mora    = 10.302,19 + 736,89 + 54.086,42 + 2.835,95 + 45.068,75 + 48.304,72 = 160.598,03 

Cost Niagara Park    = 5.981,92 + 427,87 + 54.086,42 + 1.247,27 + 21.420,32 + 48.304,72 = 131.040,65 

Cost Roca Rossa    = 1.993,97 + 142,62 + 54.086,42 + 473,42 + 5.266,46 + 48.304,72 = 110.124,99 

Cost Terra Brava    = 3.987,95 + 285,25 + 54.086,42 + 919,52 + 21.268,40 + 48.304,72 = 128.567,01 

Cost Tordera Park    = 3.323,29 + 237,71 + 54.086,42 + 846,69 + 14.938,52 + 48.304,72 = 121.499,63 

Cost Les Ferreres    = 3.987,95 + 285,25 + 54.086,42 + 578,11 + 23.648,44 + 48.304,72 = 130.605,63 

 

 

Per complementar aquest informació, es mostra un gràfic dels costos reals segons les 

zones del municipi. 
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Cost Real del servei de recollida, tractament, eliminació de residus sòlids

 

Les zones que tenen el cost real més elevat no coincideixen amb 

anteriors. 

L’única coincidència és que Tordera Centre és la zona que té el cost real més elevat. 

Però, després la segueix un seguit d’urbanitzacions.

S’ha de dir que Fibracolor, que està situada al centre del municipi, és de les zones que 

tenen el cost real més baix.

 

Per tant, aquest servei de recollida, tractament i eliminació de residus sòlids no té el 

mateix comportament que els serveis anteriors; el servei de policia

neteja viària. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
50000

100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000

Costos diferencials segons barris al municipi de Tordera 

del servei de recollida, tractament, eliminació de residus sòlids

Les zones que tenen el cost real més elevat no coincideixen amb aquelles d

L’única coincidència és que Tordera Centre és la zona que té el cost real més elevat. 

Però, després la segueix un seguit d’urbanitzacions. 

racolor, que està situada al centre del municipi, és de les zones que 

tenen el cost real més baix. 

Per tant, aquest servei de recollida, tractament i eliminació de residus sòlids no té el 

mateix comportament que els serveis anteriors; el servei de policia local i el servei de 
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5.3. Representació del Cost Real Unitari dels 3 estudis 

 

L’Ajuntament de Tordera està molt interessat en representar els Costos Reals Unitaris 

dels 3 serveis que s’han analitzat. 

Seleccionaré els costos reals unitaris segons el nombre d’habitants en l’estudi del 

servei de policia local i de la neteja viària, i segons els contribuents en l’estudi del 

servei de les escombraries. 

Per fer aquesta representació, tindré en compte aquelles zones del municipi que 

entren en tots 3 estudis; per tant, en total hi haurà 11 zones. 

 

Primerament, representaré el cost real unitari per totes les zones de Tordera, és a dir 

en 11 zones.   

 

ZONES CRU_NETEJA CRU_POLICIA CRU_ESCOMBR 

Tordera Centre 45 € 132 € 127 € 

Fibracolor 214 € 145 € 595 € 

Can Nadal 30 € 34 € 139 € 

Urb Blanes Mar 35 € 80 € 556 € 

Urb Mas Mora 49 € 67 € 258 € 

Urb Terra Brava 63 € 71 € 636 € 

Urb Agora Parc 83 € 89 € 428 € 

Urb Niagara Parc 72 € 118 € 478 € 

Urb Tordera Parc 82 € 91 € 653 € 

Urb Can Domenec 144 € 110 € 569 € 

Urb Les Farreres 92 € 21 € 1.028 € 

 

 

S’observa que, en mitjana, el servei de tractament, recollida i eliminació de residus 

sòlids és el que té el cost real unitari més alt. Després, el segueix el servei de policia 

local i finalment el servei de neteja viària. 
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Un altre representació que l’Ajuntament està interessat, és la comparativa d’aquest 

cost, però unint les zones que corresponen al centre del municipi,  és a dir: 

Centre del municipi = Tordera Centre + Fibracolor + Can Nadal 

Juntament amb la resta de les urbanitzacions. 

 

 

ZONES CRU_NETEJA CRU_POLICIA CRU_ESCOMBR 

Centre del municipi 50 € 111 € 67 € 

Urb Blanes Mar 35 € 80 € 556 € 

Urb Mas Mora 49 € 67 € 258 € 

Urb Terra Brava 63 € 71 € 636 € 

Urb Agora Parc 83 € 89 € 428 € 

Urb Niagara Parc 72 € 118 € 478 € 

Urb Tordera Parc 82 € 91 € 653 € 

Urb Can Domenec 144 € 110 € 569 € 

Urb Les Farreres 92 € 21 € 1.028 € 

 

 

 

I per finalitzar, una altre  anàlisi és la comparativa del cost real unitari, de les zones del 

centre del municipi unides i també, unint totes les urbanitzacions del municipi. 

Així, a partir d’aquesta representació, es pot veure clarament quin tipus de zones són 

més cares: les zones del centre del municipi o bé les urbanitzacions que estan 

situades al voltant del centre del municipi. 

 

 

ZONES CRU_NETEJA CRU_POLICIA CRU_ESCOMB 

Centre del municipi 50 € 111 € 67 € 

Urbanitzacions 67 € 87 € 257 € 
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6.Anàlisi multivariant 

Per fer un anàlisi més complet, procediré al anàlisi multivariant on representaré 

diversos costos que he obtingut al llarg del projecte. 

Per realitzar aquest anàlisi, utilitzaré un software anomenat SPAD, aquest és ideal per 

fer comparatives entre diversos indicadors ja que gaudeix de diverses tècniques 

multivariants. 

 

6.1. ACP Normalitzat dels costos del servei de neteja viària 

 

En primer lloc, em centraré en el servei de neteja de la via pública. On a partir d’un 

ACP normalitzat, faré un estudi dels diferents costos que he obtingut: el Cost Real, el 

Cost proporcional al nombre d’habitants i als km2.  

És a dir, tindré 11 individus que són els barris de Tordera i 3 variables contínues que 

són els diferents costos; i sense cap variable suplementària. 

Crearé una base de dades, la qual les files són les diferents zones de Tordera i les 

columnes els 3 costos calculats anteriorment. Aquesta base de dades l’he extret de la 

taula de l’apartat 4.6.5.  

 

Per entendre clarament les sortides de SPAD, he codificat cada zona del municipi per 

un número.  

La codificació que he utilitzat és la següent: 

 

 
 1  Tordera Centre 
 2  Fibracolor 
 3  Can Nadal 
 4  Urb Blanes Mar 
 5  Urb Mas Mora 
 6  Urb Terra Brava 
 7  Urb Agora Parc 
 8  Urb Niagara Parc 
 9  Urb Tordera Parc 
10  Urb Can Domenec 
11  Urb Les Farreres 
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A continuació, hem centraré amb la part numèrica per entendre el comportament de 

les dades, on he tenyit de color vermell els valors que s’han de tenir en compte alhora 

d’analitzar aquestes dades. 

 

 
PRINCIPAL COMPONENTS ANALYSIS 

SUMMARY STATISTICS OF CONTINUOUS VARIABLES 

TOTAL COUNT    :      11             TOTAL WEIGHT   :      11.00 

+-------------------------------------------------------+----------------------+----------------------+ 

| NUM . IDEN - LABEL                  COUNT     WEIGHT  |      MEAN  STD.DEV.  |   MINIMUM   MAXIMUM  | 

+-------------------------------------------------------+----------------------+----------------------+ 

|   1 . CR   - CR                        11      11.00  |  69585.09  87640.71  |  10800.00 335371.00  | 

|   2 . CTHA - CP_HAB                    11      11.00  |  69639.09 110420.62  |   6378.00 405336.00  | 

|   3 . CTKM - CP_KM                     11      11.00  |  69632.91  43953.19  |  13258.00 156344.00  | 

+-------------------------------------------------------+----------------------+----------------------+ 

CORRELATION MATRIX 

     |   CR     CTHA   CTKM 

-----+--------------------- 

CR   |   1.00 

CTHA |   0.96   1.00 

CTKM |   0.45   0.46   1.00 

-----+--------------------- 

     |   CR     CTHA   CTKM 

TEST-VALUES MATRIX 

     |   CR     CTHA   CTKM 

-----+--------------------- 

CR   |  99.99 

CTHA |   6.46  99.99 

CTKM |   1.61   1.66  99.99 

-----+--------------------- 

     |   CR     CTHA   CTKM 

EIGENVALUES 

COMPUTATIONS PRECISION SUMMARY : TRACE BEFORE DIAGONALISATION..   3.0000 

                                 SUM OF EIGENVALUES............   3.0000 

HISTOGRAM OF THE FIRST   3 EIGENVALUES 

+--------+------------+-------------+-------------+----------------------------------------------------------------------------------+ 

| NUMBER | EIGENVALUE | PERCENTAGE  |  CUMULATED  |                                                                                  | 

|        |            |             |  PERCENTAGE |                                                                                  | 

+--------+------------+-------------+-------------+----------------------------------------------------------------------------------+ 

|    1   |   2.2841   |     76.14   |     76.14   | ******************************************************************************** | 

|    2   |   0.6760   |     22.53   |     98.67   | ************************                                                         | 

|    3   |   0.0399   |      1.33   |    100.00   | **                                                                               | 

+--------+------------+-------------+-------------+----------------------------------------------------------------------------------+ 

ATTENTION (EDCAT-810) 

LE TEST DE CATTEL EST INDISPONIBLE POUR 

PEU DE VALEURS IMPORTANTES. 

ANDERSON'S LAPLACE INTERVALS 

WITH 0.95 THRESHOLD 

+--------+--------------------------------------------------------+ 

| NUMBER |   LOWER LIMIT         EIGENVALUE         UPPER LIMIT   | 

+--------+--------------------------------------------------------+ 

|    1   |      0.2820             2.2841             4.2863      | 

|    2   |      0.0835             0.6760             1.2686      | 

|    3   |      0.0049             0.0399             0.0748      | 

+--------+--------------------------------------------------------+ 

LENGTH AND RELATIVE POSITION OF INTERVALS 

1 . . . . *-----------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------* 

2 . *-----------------+----------------*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3 *+* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

LOADINGS OF VARIABLES ON  AXES  1 TO  3 

ACTIVE VARIABLES 

----------------------------+------------------------------------+-------------------------------+------------------------------- 

         VARIABLES          |             LOADINGS               | VARIABLE-FACTOR CORRELATIONS  |    NORMED EIGENVECTORS 

----------------------------+------------------------------------+-------------------------------+------------------------------- 

IDEN - SHORT LABEL          |    1      2      3      0      0   |    1     2     3     0     0  |    1     2     3     0     0 

----------------------------+------------------------------------+-------------------------------+------------------------------- 

CR   - CR                   |  -0.95   0.27  -0.14   0.00   0.00 | -0.95  0.27 -0.14  0.00  0.00 | -0.63  0.33 -0.70  0.00  0.00 

CTHA - CP_HAB               |  -0.96   0.25   0.14   0.00   0.00 | -0.96  0.25  0.14  0.00  0.00 | -0.63  0.31  0.71  0.00  0.00 

CTKM - CP_KM                |  -0.68  -0.73   0.00   0.00   0.00 | -0.68 -0.73  0.00  0.00  0.00 | -0.45 -0.89 -0.01  0.00  0.00 

----------------------------+------------------------------------+-------------------------------+------------------------------- 

FACTOR SCORES, CONTRIBUTIONS AND SQUARED COSINES OF CASES 

AXES  1 TO  3 

+---------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+ 

|                 CASES                 |       FACTOR SCORES           |      CONTRIBUTIONS       |     SQUARED COSINES      | 

|---------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------| 

| IDENTIFIER             REL.WT.  DISTO |   1     2     3     0     0   |   1    2    3    0    0  |   1    2    3    0    0  | 

+---------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+ 

| 1                         9.09  20.80 | -4.53  0.55  0.00  0.00  0.00 | 81.6  4.1  0.0  0.0  0.0 | 0.99 0.01 0.00 0.00 0.00 | 

| 2                         9.09   1.92 |  0.62  1.13 -0.51  0.00  0.00 |  1.5 17.3 59.3  0.0  0.0 | 0.20 0.67 0.14 0.00 0.00 | 

| 3                         9.09   1.41 |  0.23  1.11  0.36  0.00  0.00 |  0.2 16.5 29.1  0.0  0.0 | 0.04 0.87 0.09 0.00 0.00 | 

| 4                         9.09   0.53 |  0.66 -0.29  0.14  0.00  0.00 |  1.7  1.1  4.6  0.0  0.0 | 0.81 0.16 0.04 0.00 0.00 | 

| 5                         9.09   0.91 | -0.34 -0.89  0.05  0.00  0.00 |  0.5 10.7  0.6  0.0  0.0 | 0.13 0.87 0.00 0.00 0.00 | 

| 6                         9.09   0.51 |  0.71  0.08  0.04  0.00  0.00 |  2.0  0.1  0.4  0.0  0.0 | 0.99 0.01 0.00 0.00 0.00 | 

| 7                         9.09   3.98 | -0.64 -1.88 -0.14  0.00  0.00 |  1.6 47.7  4.5  0.0  0.0 | 0.10 0.89 0.00 0.00 0.00 | 

| 8                         9.09   0.53 |  0.72  0.06  0.02  0.00  0.00 |  2.1  0.1  0.1  0.0  0.0 | 0.99 0.01 0.00 0.00 0.00 | 

| 9                         9.09   0.96 |  0.91  0.38  0.01  0.00  0.00 |  3.3  1.9  0.0  0.0  0.0 | 0.85 0.15 0.00 0.00 0.00 | 

| 10                        9.09   0.58 |  0.76 -0.08 -0.04  0.00  0.00 |  2.3  0.1  0.4  0.0  0.0 | 0.99 0.01 0.00 0.00 0.00 | 

| 11                        9.09   0.84 |  0.90 -0.17  0.07  0.00  0.00 |  3.2  0.4  1.1  0.0  0.0 | 0.96 0.03 0.01 0.00 0.00 | 

+---------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+ 

 

 

Com es pot observar, F1 i F2 són els eixos que expliquen millor el comportament de 

les variables, la clau és fixar-se amb els valors propis. El valor propi de F1 és de 

2,2841 i el de F2 és de 0,6760; en canvi el de F3 és de 0,0399, un valor molt petit en 
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comparació als altres. Per tant, en la realització dels gràfics agafaré com a eixos el F1 i 

F2. A més, agafant aquests dos eixos es recull un 98,67 % de la variabilitat. 

 

Representació de les variables: 

 

 

En aquest gràfic s’observa que F1 és un factor de tamany, i F2 separa el cost real + el 

cost proporcional al nombre d’habitants, del cost proporcional als km2.                             

A més, podem afegir que el cost real i el cost proporcional al nombre d’habitants estan 

correlacionats positivament i que són força independents amb el cost proporcional als 

km2. 

Aquest gràfic ens corrobora l’afirmació anterior on assegurava la forta relació existent 

entre el cost real amb el cost per habitant.  
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Representació dels individus juntament amb les variables: 

 

A partir d’aquest gràfic puc extreure algunes conclusions: 

• Tordera Centre és la zona que s’allunya de la resta, això significa que els valors 

dels costos són molt diferents de la resta; és la zona que té els costos més 

elevats. Això és degut a la gran diferència de característiques, com la densitat o 

bé la freqüència del servei de neteja. 

• La Urbanització Agora Parc és la que té un cost proporcional als km2 més 

elevat, i la segueix la Urbanització Mas Mora.  

• Can Nadal i Fibracolor són les zones que tenen el cost real i el cost proporcional 

al nombre d’habitants més elevats. 

• I la resta de zones del municipi de Tordera tenen valors semblants en tan a 

costos, això si, aquests són uns valors petits en comparació a la resta. 

És a dir, les zones que els hi surten més rentable a l’Ajuntament de Tordera són: la 

Urbanització Can Domenec, la Urbanització Tordera Parc, la Urbanització Terra Brava, 

la Urbanització Les Farreres, la Urbanització Blanes Mar i la Urbanització Niagara 

Parc. La resta de zones són les que tenen els costos més elevats, sobretot en Tordera 

Centre. 
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6.2. ACP Normalitzat dels Costos Reals dels 3 estudis 

 

És interessant fer comparacions dels indicadors que s’han obtingut dels 3 estudis 

sobre alguns dels serveis que l’Ajuntament de Tordera duu a terme.  

 

Un primer estudi, tracta sobre la comparació dels Costos Reals dels 3 serveis. 

Però sorgeix un inconvenient, i és que per cada estudi entren diferent nombre de 

zones, ja que algunes s’han hagut d’excloure per algun motiu. 

Però per solucionar el problema, selecciono aquelles zones que estan en tots 3 

estudis. 

 Per tant, entraran 11 barris dins d’aquesta comparació. 

Les variables contínues són els 3 Costos Reals i sense cap variable suplementària. 

La base de dades que crearé estarà formada per 11 files, que són els barris del 

municipi i 3 columnes que són els Costos Reals. 

La següent taula, mostra les dades que he utilitzat en la comparació: 

 

 

ZONA CR_NETEJA CR_POLICIA CR_ESCOMBR 

Tordera Centre 335.371 € 978.878 € 423.770 € 

Fibracolor 99.408 € 67.064 € 114.328 € 

Can Nadal 66.272 € 74.376 € 138.092 € 

Urb Blanes Mar 16.269 € 36.502 € 135.984 € 

Urb Mas Mora 59.836 € 82.113 € 161.335 € 

Urb Terra Brava 29.918 € 33.340 € 28.852 € 

Urb Agora Parc 59.836 € 64.251 € 175.742 € 

Urb Niagara Parc 29.918 € 49.189 € 131.469 € 

Urb Tordera Parc 29.918 € 32.955 € 121.737 € 

Urb Can Domenec 27.890 € 21.328 € 132.951 € 

Urb Les Farreres 10.800 € 25.034 € 130.891 € 
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Tot seguit, hem centraré amb la part numèrica per entendre el comportament de les 

dades, on he tenyit de color vermell els valors que s’han de tenir en compte alhora 

d’analitzar aquestes dades: 

 

 
PRINCIPAL COMPONENTS ANALYSIS 

SUMMARY STATISTICS OF CONTINUOUS VARIABLES 

TOTAL COUNT    :      11             TOTAL WEIGHT   :      11.00 

+-------------------------------------------------------+----------------------+----------------------+ 

| NUM . IDEN - LABEL                  COUNT     WEIGHT  |      MEAN  STD.DEV.  |   MINIMUM   MAXIMUM  | 

+-------------------------------------------------------+----------------------+----------------------+ 

|   1 . CR_P - CR_POLICIA                11      11.00  | 133184.55 268161.09  |  21328.00 978878.00  | 

|   2 . CR_E - CR_ESCOMB                 11      11.00  | 163195.55  84035.59  | 114328.00 423770.00  | 

|   3 . CR_N - CR_NETEJA                 11      11.00  |  69585.09  87640.71  |  10800.00 335371.00  | 

+-------------------------------------------------------+----------------------+----------------------+ 

CORRELATION MATRIX 

     |   CR_P   CR_E   CR_N 

-----+--------------------- 

CR_P |   1.00 

CR_E |   0.98   1.00 

CR_N |   0.97   0.95   1.00 

-----+--------------------- 

     |   CR_P   CR_E   CR_N 

TEST-VALUES MATRIX 

     |   CR_P   CR_E   CR_N 

-----+--------------------- 

CR_P |  99.99 

CR_E |   8.05  99.99 

CR_N |   7.13   5.95  99.99 

-----+--------------------- 

     |   CR_P   CR_E   CR_N 

EIGENVALUES 

COMPUTATIONS PRECISION SUMMARY : TRACE BEFORE DIAGONALISATION..   3.0000 

                                 SUM OF EIGENVALUES............   3.0000 

HISTOGRAM OF THE FIRST   3 EIGENVALUES 

+--------+------------+-------------+-------------+----------------------------------------------------------------------------------+ 

| NUMBER | EIGENVALUE | PERCENTAGE  |  CUMULATED  |                                                                                  | 

|        |            |             |  PERCENTAGE |                                                                                  | 

+--------+------------+-------------+-------------+----------------------------------------------------------------------------------+ 

|    1   |   2.9361   |     97.87   |     97.87   | ******************************************************************************** | 

|    2   |   0.0547   |      1.82   |     99.70   | **                                                                               | 

|    3   |   0.0091   |      0.30   |    100.00   | *                                                                                | 

+--------+------------+-------------+-------------+----------------------------------------------------------------------------------+ 

ATTENTION (EDCAT-810) 

LE TEST DE CATTEL EST INDISPONIBLE POUR 

PEU DE VALEURS IMPORTANTES. 

ANDERSON'S LAPLACE INTERVALS 

WITH 0.95 THRESHOLD 

+--------+--------------------------------------------------------+ 

| NUMBER |   LOWER LIMIT         EIGENVALUE         UPPER LIMIT   | 

+--------+--------------------------------------------------------+ 

|    1   |      0.3625             2.9361             5.5097      | 

|    2   |      0.0068             0.0547             0.1027      | 

|    3   |      0.0011             0.0091             0.0172      | 

+--------+--------------------------------------------------------+ 

LENGTH AND RELATIVE POSITION OF INTERVALS 

1 . . . . *-----------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------* 

2 *+* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

LOADINGS OF VARIABLES ON  AXES  1 TO  3 

ACTIVE VARIABLES 

----------------------------+------------------------------------+-------------------------------+------------------------------- 

         VARIABLES          |             LOADINGS               | VARIABLE-FACTOR CORRELATIONS  |    NORMED EIGENVECTORS 

----------------------------+------------------------------------+-------------------------------+------------------------------- 

IDEN - SHORT LABEL          |    1      2      3      0      0   |    1     2     3     0     0  |    1     2     3     0     0 

----------------------------+------------------------------------+-------------------------------+------------------------------- 

CR_P - CR_POLICIA           |   1.00  -0.03  -0.08   0.00   0.00 |  1.00 -0.03 -0.08  0.00  0.00 |  0.58 -0.12 -0.81  0.00  0.00 

CR_E - CR_ESCOMB            |   0.99  -0.15   0.05   0.00   0.00 |  0.99 -0.15  0.05  0.00  0.00 |  0.58 -0.64  0.51  0.00  0.00 

CR_N - CR_NETEJA            |   0.98   0.18   0.03   0.00   0.00 |  0.98  0.18  0.03  0.00  0.00 |  0.57  0.76  0.31  0.00  0.00 

----------------------------+------------------------------------+-------------------------------+------------------------------- 

FACTOR SCORES, CONTRIBUTIONS AND SQUARED COSINES OF CASES 

AXES  1 TO  3 

+---------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+ 

|                 CASES                 |       FACTOR SCORES           |      CONTRIBUTIONS       |     SQUARED COSINES      | 

|---------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------| 

| IDENTIFIER             REL.WT.  DISTO |   1     2     3     0     0   |   1    2    3    0    0  |   1    2    3    0    0  | 

+---------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+ 

| Tordera Centre            9.09  28.76 |  5.36 -0.05 -0.04  0.00  0.00 | 89.0  0.3  1.3  0.0  0.0 | 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 

| Fibracolor                9.09   0.51 | -0.28  0.66  0.01  0.00  0.00 |  0.2 72.1  0.0  0.0  0.0 | 0.16 0.84 0.00 0.00 0.00 | 

| Can Nadal                 9.09   0.14 | -0.32  0.19  0.01  0.00  0.00 |  0.3  5.9  0.2  0.0  0.0 | 0.74 0.25 0.00 0.00 0.00 | 

| Urb Blanes Mar            9.09   0.60 | -0.75 -0.21 -0.06  0.00  0.00 |  1.7  7.6  3.6  0.0  0.0 | 0.92 0.08 0.01 0.00 0.00 | 

| Urb Mas Mora              9.09   0.05 | -0.19 -0.05  0.11  0.00  0.00 |  0.1  0.4 11.6  0.0  0.0 | 0.71 0.05 0.24 0.00 0.00 | 

| Urb Terra Brava           9.09   0.51 | -0.71 -0.04 -0.05  0.00  0.00 |  1.6  0.3  2.1  0.0  0.0 | 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 | 

| Urb Agora Parc            9.09   0.10 | -0.13 -0.15  0.25  0.00  0.00 |  0.1  3.7 61.6  0.0  0.0 | 0.16 0.22 0.62 0.00 0.00 | 

| Urb Niagara Parc          9.09   0.45 | -0.66 -0.07 -0.08  0.00  0.00 |  1.3  0.7  6.0  0.0  0.0 | 0.98 0.01 0.01 0.00 0.00 | 

| Urb Tordera Parc          9.09   0.59 | -0.76  0.02 -0.09  0.00  0.00 |  1.8  0.0  7.7  0.0  0.0 | 0.99 0.00 0.01 0.00 0.00 | 

| Urb Can Domenec           9.09   0.53 | -0.72 -0.08  0.01  0.00  0.00 |  1.6  1.1  0.1  0.0  0.0 | 0.99 0.01 0.00 0.00 0.00 | 

| Urb Les Farreres          9.09   0.76 | -0.84 -0.22 -0.08  0.00  0.00 |  2.2  7.8  5.7  0.0  0.0 | 0.93 0.06 0.01 0.00 0.00 | 

+---------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+ 

 
 

En aquest estudi s’observa que l’eix F1 és el que aporta quasi tota la informació, a 

més recull un 97,87% de la variabilitat. Per tant, només tindré en compte aquest sol 

eix. 
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A continuació, complementaré les dades numèriques amb uns gràfics. 

 
 

Representació de les variables actives: 
 

 

 

Aquest gràfic demostra que els costos reals dels 3 estudis són força iguals, tots estan 

situats en la mateixa posició. És a dir, podem dir que són dependents entre ells. 

Aquesta informació ens corrobora que entre els 3 estudis existeix una certa coherència 

en el comportament de les dades. 

 

A continuació, reflectiré l’ordre en que estan situats els diferents barris en  l’eix F1, així 

ens podem fer una idea de quins són els barris més cars i els més barats.                                                                               

Tota aquesta informació la obtindré a partir de les coordenades de les variables 

actives, que són els barris. 
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L’ordre en que estan situats les diferents zones, juntament amb les seves coordenades 

són: 

 
Tordera Centre         (5,36) 
Urb Agora Parc       (-0,13) 
Urb Mas Mora         (-0,19)  
Fibracolor                (-0,28) 
Can Nadal               (-0,32) 
Urb Niagara Parc    (-0,66) 
Urb Terra Brava      (-0,71) 
Urb Can Domenec  (-0,72) 
Urb Blanes Mar       (-0,75) 
Urb Tordera Parc    (-0,76) 
Urb Les Farreres      (0,84) 
 

 

A partir d’un dotplot reflectiré l’ordre les barris. He utilitzat aquest tipus de gràfic, un 

sols eix y i amb diferents grups per veure exactament quin punt correspon al barri ja 

que la majoria de zones s’interposen. 

 

5,44,53,62,71,80,90,0-0,9
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Z
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Tordera Centre és la zona que té els costos reals més elevats i amb diferència, 

respecte a la resta de zones. 

Les zones que tenen els costos reals més baixos són la majoria d’urbanitzacions. 

I les que tenen un cost real entremig són Can Nadal, Fibracolor, la Urbanització Agora 

Parc i la Urbanització Mas Mora.  

 



Costos diferencials segons barris al municipi de Tordera 

 

 

75 

 

6.3. ACP Normalitzat dels Costos Reals Unitaris dels 3 estudis 

 

En aquest estudi compararem els Costos Reals Unitaris segons el nombre d’habitants 

en l’estudi del servei de la policia local i de la neteja viària, i segons els contribuents en 

l’estudi del servei de les escombraries. 

Alhora de recopilar les dades, m’he trobat que en els 3 estudis no entren el mateix 

nombre de zones, per tant he tingut en compte aquelles zones que coincideixen en els 

3 estudis; en total hi ha 11 zones. 

 

A continuació resumiré amb una taula, els valors que entren dins d’aquesta 

comparativa. 

 

ZONES CRU_NETEJA CRU_POLICIA CRU_ESCOMBR 

Tordera Centre 45 € 132 € 127 € 

Fibracolor 214 € 145 € 595 € 

Can Nadal 30 € 34 € 139 € 

Urb Blanes Mar 35 € 80 € 556 € 

Urb Mas Mora 49 € 67 € 258 € 

Urb Terra Brava 63 € 71 € 636 € 

Urb Agora Parc 83 € 89 € 428 € 

Urb Niagara Parc 72 € 118 € 478 € 

Urb Tordera Parc 82 € 91 € 653 € 

Urb Can Domenec 144 € 110 € 569 € 

Urb Les Farreres 92 € 21 € 1.028 € 

 

Per entendre clarament les sortides de SPAD, he codificat cada zona del municipi per 

un número. Així, en el moment de fer la classificació i reproduir el dendograma es 

veurà amb precisió cada una de les agrupacions. 
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A continuació, esmento la codificació que he utilitzat: 

 

 
  1  Tordera Centre 
  2  Fibracolor 
  3  Can Nadal 
  4  Urb Blanes Mar 
  5  Urb Mas Mora 
  6  Urb Terra Brava 
  7  Urb Agora Parc 
  8  Urb Niagara Parc 
  9  Urb Tordera Parc 
10  Urb Can Domenec 
11  Urb Les Farreres 

 

En primer pas, em centraré amb l’anàlisi numèric per entendre el comportament de les 

dades; on he tenyit de color vermell els valors que s’han de tenir en compte alhora 

d’analitzar aquestes dades. 

 
PRINCIPAL COMPONENTS ANALYSIS 

SUMMARY STATISTICS OF CONTINUOUS VARIABLES 

TOTAL COUNT    :      11             TOTAL WEIGHT   :      11.00 

+-------------------------------------------------------+----------------------+----------------------+ 

| NUM . IDEN - LABEL                  COUNT     WEIGHT  |      MEAN  STD.DEV.  |   MINIMUM   MAXIMUM  | 

+-------------------------------------------------------+----------------------+----------------------+ 

|   1 . CRUN - CRU_NETEJA                11      11.00  |     82.64     51.52  |     30.00    214.00  | 

|   2 . CRUP - CRU_POLICIA               11      11.00  |     87.09     36.64  |     21.00    145.00  | 

|   3 . CRUE - CRU_ESCOMBR               11      11.00  |    497.00    247.02  |    127.00   1028.00  | 

+-------------------------------------------------------+----------------------+----------------------+ 

CORRELATION MATRIX 

     |   CRUN   CRUP   CRUE 

-----+--------------------- 

CRUN |   1.00 

CRUP |   0.51   1.00 

CRUE |   0.41  -0.23   1.00 

-----+--------------------- 

     |   CRUN   CRUP   CRUE 

TEST-VALUES MATRIX 

     |   CRUN   CRUP   CRUE 

-----+--------------------- 

CRUN |  99.99 

CRUP |   1.85  99.99 

CRUE |   1.45  -0.79  99.99 

-----+--------------------- 

     |   CRUN   CRUP   CRUE 

EIGENVALUES 

COMPUTATIONS PRECISION SUMMARY : TRACE BEFORE DIAGONALISATION..   3.0000 

                                 SUM OF EIGENVALUES............   3.0000 

HISTOGRAM OF THE FIRST   3 EIGENVALUES 

+--------+------------+-------------+-------------+----------------------------------------------------------------------------------+ 

| NUMBER | EIGENVALUE | PERCENTAGE  |  CUMULATED  |                                                                                  | 

|        |            |             |  PERCENTAGE |                                                                                  | 

+--------+------------+-------------+-------------+----------------------------------------------------------------------------------+ 

|    1   |   1.5500   |     51.67   |     51.67   | ******************************************************************************** | 

|    2   |   1.2280   |     40.93   |     92.60   | ****************************************************************                 | 

|    3   |   0.2220   |      7.40   |    100.00   | ************                                                                     | 

+--------+------------+-------------+-------------+----------------------------------------------------------------------------------+ 

ATTENTION (EDCAT-810) 

LE TEST DE CATTEL EST INDISPONIBLE POUR 

PEU DE VALEURS IMPORTANTES. 

ANDERSON'S LAPLACE INTERVALS 

WITH 0.95 THRESHOLD 

+--------+--------------------------------------------------------+ 

| NUMBER |   LOWER LIMIT         EIGENVALUE         UPPER LIMIT   | 

+--------+--------------------------------------------------------+ 

|    1   |      0.1914             1.5500             2.9087      | 

|    2   |      0.1516             1.2280             2.3043      | 

|    3   |      0.0274             0.2220             0.4166      | 

+--------+--------------------------------------------------------+ 

LENGTH AND RELATIVE POSITION OF INTERVALS 

1 . . . .*-----------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------* 

2 . . .*-----------------------------------------------+-----------------------------------------------*. . . . . . . . . . . . . . 

3 *-------+--------*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

LOADINGS OF VARIABLES ON  AXES  1 TO  3 

ACTIVE VARIABLES 

----------------------------+------------------------------------+-------------------------------+------------------------------- 

         VARIABLES          |             LOADINGS               | VARIABLE-FACTOR CORRELATIONS  |    NORMED EIGENVECTORS 

----------------------------+------------------------------------+-------------------------------+------------------------------- 

IDEN - SHORT LABEL          |    1      2      3      0      0   |    1     2     3     0     0  |    1     2     3     0     0 

----------------------------+------------------------------------+-------------------------------+------------------------------- 

CRUN - CRU_NETEJA           |  -0.95  -0.11   0.30   0.00   0.00 | -0.95 -0.11  0.30  0.00  0.00 | -0.76 -0.10  0.64  0.00  0.00 

CRUP - CRU_POLICIA          |  -0.69   0.67  -0.27   0.00   0.00 | -0.69  0.67 -0.27  0.00  0.00 | -0.56  0.60 -0.57  0.00  0.00 

CRUE - CRU_ESCOMBR          |  -0.41  -0.88  -0.24   0.00   0.00 | -0.41 -0.88 -0.24  0.00  0.00 | -0.33 -0.79 -0.51  0.00  0.00 

----------------------------+------------------------------------+-------------------------------+------------------------------- 
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FACTOR SCORES, CONTRIBUTIONS AND SQUARED COSINES OF CASES 

AXES  1 TO  3 

+---------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+ 

|                 CASES                 |       FACTOR SCORES           |      CONTRIBUTIONS       |     SQUARED COSINES      | 

|---------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------| 

| IDENTIFIER             REL.WT.  DISTO |   1     2     3     0     0   |   1    2    3    0    0  |   1    2    3    0    0  | 

+---------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+ 

| 1                         9.09   4.28 |  0.37  2.00 -0.40  0.00  0.00 |  0.8 29.5  6.6  0.0  0.0 | 0.03 0.93 0.04 0.00 0.00 | 

| 2                         9.09   9.16 | -2.95  0.39  0.53  0.00  0.00 | 51.2  1.1 11.5  0.0  0.0 | 0.95 0.02 0.03 0.00 0.00 | 

| 3                         9.09   5.24 |  2.07  0.37  0.91  0.00  0.00 | 25.0  1.0 34.2  0.0  0.0 | 0.81 0.03 0.16 0.00 0.00 | 

| 4                         9.09   0.95 |  0.73 -0.22 -0.61  0.00  0.00 |  3.1  0.3 15.0  0.0  0.0 | 0.56 0.05 0.39 0.00 0.00 | 

| 5                         9.09   1.66 |  1.12  0.50  0.39  0.00  0.00 |  7.4  1.8  6.2  0.0  0.0 | 0.76 0.15 0.09 0.00 0.00 | 

| 6                         9.09   0.65 |  0.35 -0.67 -0.28  0.00  0.00 |  0.7  3.4  3.2  0.0  0.0 | 0.19 0.69 0.12 0.00 0.00 | 

| 7                         9.09   0.08 |  0.06  0.25  0.12  0.00  0.00 |  0.0  0.5  0.6  0.0  0.0 | 0.04 0.79 0.17 0.00 0.00 | 

| 8                         9.09   0.76 | -0.29  0.59 -0.58  0.00  0.00 |  0.5  2.6 13.5  0.0  0.0 | 0.11 0.46 0.43 0.00 0.00 | 

| 9                         9.09   0.41 | -0.26 -0.44 -0.39  0.00  0.00 |  0.4  1.4  6.3  0.0  0.0 | 0.16 0.46 0.37 0.00 0.00 | 

| 10                        9.09   1.89 | -1.35  0.03  0.26  0.00  0.00 | 10.7  0.0  2.7  0.0  0.0 | 0.96 0.00 0.04 0.00 0.00 | 

| 11                        9.09   7.91 |  0.16 -2.81  0.05  0.00  0.00 |  0.1 58.3  0.1  0.0  0.0 | 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 | 

+---------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+ 

 

Com es pot observar, els 3 eixos són importants alhora de representar el 

comportament de les variables. Si ens fixem en els intervals de confiança dels valors 

propis, s’observa que aquests s’interposen entre ells. 

Però si ens centrem en els valors propis, s’observa que el valor propi del tercer eix té 

un valor tan petit en comparació als anteriors, que el podríem ometre.    

A més, si sols tenim en compte els dos primers eixos, es recull un 92,60% de la 

variabilitat. 

Per tant, puc fer l’estudi centrant-me amb els dos primers eixos, F1 i F2 ja que la 

informació que obtindré serà suficient per entendre el comportament de les dades. 

 
 
 

Representació de les variables actives: 
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En aquest gràfic es veu que F1 és un factor de tamany, i F2 separa el cost real unitari 

de la policia dels altres dos costos unitaris, sobretot del cost real del servei 

d’escombraries. 

A més, es pot dir que hi ha independència entre aquests 3 costos. 

 

 

Representació de les variables actives juntament amb els individus: 

A partir d’aquest gràfic, puc extreure algunes conclusions sobre el comportament dels 

diferents barris. 

 

• Can Nadal (3) és la zona que té tots els costos unitaris més baixos.  

Després el segueixen, la Urbanització Mas Mora (5) i la Urbanització Blanes 

Mar (4). Això significa que els costos unitaris dels determinats serveis en 

aquests barris són barats en global. 

La raó dels costos baixos en la zona de Can Nadal es degut a que hi han 

edificacions altes i per tant una gran densitat d’habitants. 

• Les zones amb tots els costos unitaris més alts són per ordre: Fibracolor (2) i la 

Urbanització Can Domenec (10). Això significa que els costos dels determinats 

serveis en aquests barris són cars en global. 
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• I la resta de barris no estan situats en cap extrem, és a dir tenen valors 

entremitjos o bé algun més alt que la resta. Aquestes zones són: Tordera 

Centre (1), la Urbanització Agora Parc (7), juntament amb Niagara Parc (8), 

Terra Brava (6), Tordera Parc (9) i Les Farreres (11). 

Fins aquí, he classificat els barris segons tots els costos reals unitaris en global,  i ara 

em centraré amb aquelles zones que estan situades entremig. Per tant, les 

conclusions que extrauré seran diferents que les dels punts anteriors. 

Ara, per cada zona sols puc comparar els costos reals unitaris dels serveis que es 

duen a terme dins d’aquella zona. Es a dir, que per cada zona que estudio, un servei 

pot ser barat comparativament als altres serveis d’aquella zona; però no comparant 

amb els serveis dels altres barris. Per tant, 

Les Urbanitzacions Niagara Parc i Agora Parc tenen un comportament força semblant, 

aquestes zones tenen el cost real unitari del servei de policia més elevat que la resta 

del costos unitaris dels serveis restants. 

Tordera Centre està situat de tal manera que, el cost unitari de la policia surt car, 

mentre que el cost unitari del servei de neteja i escombraries és barat. 

En la Urbanització Les Farreres sorgeix el mateix que en la zona anterior. El cost real 

unitari que surt car és el del servei de les escombraries; en canvi els costos dels 

serveis de policia i neteja són els que són barats. 

La Urbanització Tordera Parc i Terra Brava surten cares en el servei de les 

escombraries, en relació als altres serveis ja que aquests tenen els costos reals 

unitaris més baixos. 

A continuació, procediré a la classificació, en que consisteix en fer agrupacions dels 

barris amb les característiques més semblants. 

La sortida numèrica de SPAD  és la següent: 

 
 
HIERARCHICAL CLUSTER ANALYSIS (NEAREST NEIGHBORS) 

ON THE FIRST    2 FACTORIAL AXES 

DESCRIPTION OF NODES 

NUM. FIRST  LAST  COUNT   WEIGHT     INDEX   HISTOGRAM OF LEVEL INDEXES 

  12     7     8     2      2.00   0.01060   * 

  13     6     4     2      2.00   0.01618   ** 

  14    13     9     3      3.00   0.03878   *** 

  15     3     5     2      2.00   0.04111   **** 

  16    14    12     5      5.00   0.09761   ******** 

  17     2    10     2      2.00   0.12251   ********** 

  18    15     1     3      3.00   0.23828   ******************* 

  19    16    18     8      8.00   0.38355   ****************************** 

  20    11    19     9      9.00   0.78992   ************************************************************* 

  21    17    20    11     11.00   1.03945   ********************************************************************************* 

 
 



Costos diferencials segons barris al municipi de Tordera 

 

 

80 

 

En la tercera agrupació, s’han ajuntat dos grups molt separats ja que hi ha un salt molt 

gran, això significa que els 3 grups són força diferents. 

Una bona representació és el dendograma, on es pot observar la classificació 

jeràrquica que ha realitzat el programa, i on es destaca la importància de l’agrupació. 

 
 

Hierarchical Cluster Analysis

1   5   3   8   7   9   4   6   11  10  2   

 
 
 
Les millors possibilitats que hi han en la classificació són les agrupacions en 2, 3, 4 o 5 

grups. 

A continuació, analitzaré quina de les 4 possibilitats és la millor. 

 

Per donar per bona una agrupació, ha de  complir els següents requisits: 

 

• La Inèrcia Between (Inter)  ha de ser més gran que la Inèrcia Within (Intra). 

 

• El quocient entre 
Inèrcia Between

Inèrcia Total
 ha de ser superior al 50 %. 
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En primer lloc, analitzaré l’agrupació en 2 grups. 

 
+------------------+-----------------+-------------+-------------------+-----------------+ 

|                  |    INERTIAS     |    COUNTS   |      WEIGHTS      |    DISTANCES    | 

| INERTIAS         | BEFORE   AFTER  |BEFORE AFTER |  BEFORE    AFTER  | BEFORE   AFTER  | 

+------------------+-----------------+-------------+-------------------+-----------------+ 

|                  |                 |             |                   |                 | 

| BETWEEN CLUSTERS | 1.0395   1.0395 |             |                   |                 | 

|                  |                 |             |                   |                 | 

| WITHIN CLUSTER   |                 |             |                   |                 | 

|                  |                 |             |                   |                 | 

| CLUSTER   1 /  2 | 1.6160   1.6160 |    9      9 |     9.00     9.00 | 0.2310   0.2310 | 

| CLUSTER   2 /  2 | 0.1225   0.1225 |    2      2 |     2.00     2.00 | 4.6775   4.6775 | 

|                  |                 |             |                   |                 | 

| TOTAL INERTIA    | 2.7780   2.7780 |             |                   |                 | 

+------------------+-----------------+-------------+-------------------+-----------------+ 

RATIO INTER INERTIA / TOTAL INERTIA) : BEFORE .. 0.3742 

                                        AFTER .. 0.3742 

 
 
Aquesta agrupació no és acceptable ja que no compleix els requisits anomenats 

anteriorment.  

La Inèrcia Between (1,0395) < Inèrcia Within (1,7385), i el ràtio és més petit que el 

50%. 

Per tant, aquesta agrupació no és una bona candidata. 

 

 

En segon lloc, analitzaré l’agrupació en 3 grups. 

 
 
+------------------+-----------------+-------------+-------------------+-----------------+ 

|                  |    INERTIAS     |    COUNTS   |      WEIGHTS      |    DISTANCES    | 

| INERTIAS         | BEFORE   AFTER  |BEFORE AFTER |  BEFORE    AFTER  | BEFORE   AFTER  | 

+------------------+-----------------+-------------+-------------------+-----------------+ 

|                  |                 |             |                   |                 | 

| BETWEEN CLUSTERS | 1.8294   1.8294 |             |                   |                 | 

|                  |                 |             |                   |                 | 

| WITHIN CLUSTER   |                 |             |                   |                 | 

|                  |                 |             |                   |                 | 

| CLUSTER   1 /  3 | 0.8261   0.8261 |    8      8 |     8.00     8.00 | 0.3579   0.3579 | 

| CLUSTER   2 /  3 | 0.0000   0.0000 |    1      1 |     1.00     1.00 | 7.9051   7.9051 | 

| CLUSTER   3 /  3 | 0.1225   0.1225 |    2      2 |     2.00     2.00 | 4.6775   4.6775 | 

|                  |                 |             |                   |                 | 

| TOTAL INERTIA    | 2.7780   2.7780 |             |                   |                 | 

+------------------+-----------------+-------------+-------------------+-----------------+ 

RATIO INTER INERTIA / TOTAL INERTIA) : BEFORE .. 0.6585 

                                        AFTER .. 0.6585 

 
 
Aquesta agrupació ja és acceptable ja que compleix els requisits anteriors.  

La Inèrcia Between (1,8294) > Inèrcia Within (0,9486), i el ràtio supera el 50%, però no 

per molt ja que té un ràtio d’un 65,8%. 

Per tant, aquesta agrupació és bona candidata, però segur que les agrupacions que 

venen a continuació són millors.. 
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En tercer lloc, analitzaré l’agrupació en 4 grups: 
 
 
+------------------+-----------------+-------------+-------------------+-----------------+ 

|                  |    INERTIAS     |    COUNTS   |      WEIGHTS      |    DISTANCES    | 

| INERTIAS         | BEFORE   AFTER  |BEFORE AFTER |  BEFORE    AFTER  | BEFORE   AFTER  | 

+------------------+-----------------+-------------+-------------------+-----------------+ 

|                  |                 |             |                   |                 | 

| BETWEEN CLUSTERS | 2.2129   2.2129 |             |                   |                 | 

|                  |                 |             |                   |                 | 

| WITHIN CLUSTER   |                 |             |                   |                 | 

|                  |                 |             |                   |                 | 

| CLUSTER   1 /  4 | 0.2794   0.2794 |    3      3 |     3.00     3.00 | 2.3216   2.3216 | 

| CLUSTER   2 /  4 | 0.1632   0.1632 |    5      5 |     5.00     5.00 | 0.0234   0.0234 | 

| CLUSTER   3 /  4 | 0.0000   0.0000 |    1      1 |     1.00     1.00 | 7.9051   7.9051 | 

| CLUSTER   4 /  4 | 0.1225   0.1225 |    2      2 |     2.00     2.00 | 4.6775   4.6775 | 

|                  |                 |             |                   |                 | 

| TOTAL INERTIA    | 2.7780   2.7780 |             |                   |                 | 

+------------------+-----------------+-------------+-------------------+-----------------+ 

RATIO INTER INERTIA / TOTAL INERTIA) : BEFORE .. 0.7966 

                                        AFTER .. 0.7966 

 
 
Aquesta agrupació és acceptable ja que també compleix els requisits. 

La Inèrcia Between (2,2129) > Inèrcia Within (0,5651), i el ràtio és més gran que el 

50%. 

Per tant, aquesta agrupació és una bona candidata. 

 

 

I en quart lloc, analitzaré l’agrupació en 5 grups: 

 
 
+------------------+-----------------+-------------+-------------------+-----------------+ 

|                  |    INERTIAS     |    COUNTS   |      WEIGHTS      |    DISTANCES    | 

| INERTIAS         | BEFORE   AFTER  |BEFORE AFTER |  BEFORE    AFTER  | BEFORE   AFTER  | 

+------------------+-----------------+-------------+-------------------+-----------------+ 

|                  |                 |             |                   |                 | 

| BETWEEN CLUSTERS | 2.4512   2.4512 |             |                   |                 | 

|                  |                 |             |                   |                 | 

| WITHIN CLUSTER   |                 |             |                   |                 | 

|                  |                 |             |                   |                 | 

| CLUSTER   1 /  5 | 0.0000   0.0000 |    1      1 |     1.00     1.00 | 4.1174   4.1174 | 

| CLUSTER   2 /  5 | 0.0411   0.0411 |    2      2 |     2.00     2.00 | 2.7343   2.7343 | 

| CLUSTER   3 /  5 | 0.1632   0.1632 |    5      5 |     5.00     5.00 | 0.0234   0.0234 | 

| CLUSTER   4 /  5 | 0.0000   0.0000 |    1      1 |     1.00     1.00 | 7.9051   7.9051 | 

| CLUSTER   5 /  5 | 0.1225   0.1225 |    2      2 |     2.00     2.00 | 4.6775   4.6775 | 

|                  |                 |             |                   |                 | 

| TOTAL INERTIA    | 2.7780   2.7780 |             |                   |                 | 

+------------------+-----------------+-------------+-------------------+-----------------+ 

RATIO INTER INERTIA / TOTAL INERTIA) : BEFORE .. 0.8824 

                                        AFTER .. 0.8824 

 
 
Aquesta agrupació és acceptable ja que compleix els requisits; s’ha de dir que aquesta 

agrupació té millors característiques que les anteriors. 

La Inèrcia Between (2,4512) > Inèrcia Within (0,3268), i el ràtio és més gran que el 

50%. 

Per tant, aquesta agrupació és de les millors candidates ja que s’obté una valors molt 

més bons que els resultats de les agrupacions anteriors. 
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En conclusió, ens quedem amb l’agrupació en 5 grups, que seguidament ho 

representaré gràficament. 

 

 
 

 

• El primer grup correspon a Tordera Centre. 

• El segon grup correspon a Can Nadal i a la Urbanització Mas Mora. 

• El tercer grup correspon a les Urbanitzacions Blanes Mar, Terra Brava, Agora 

Parc, Niagara Parc i Tordera Parc. 

• El quart grup correspon a la Urbanització Les Farreres. 

• El cinquè grup correspon a Fibracolor i a la Urbanització Can Domenec. 

 

Per aprofundir més en la classificació, realitzaré totes les agrupacions possibles partint 

d’11 grups i cada un dels grups hi haurà un barri, i acabant en 1 grup on hi haurà tots 

els barris junts. 

D’aquesta manera, podem saber quins són els barris que s’agrupen més aviat que la 

resta ja que tenen característiques semblants. 

Les zones que estan marcades de color vermell són aquelles que en la següent 

agrupació s’ajuntaran ja que el comportament d’aquestes són semblants. 
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Tordera Centre + Can Nadal + Urb Blanes Mar + Urb Mas Mora + Urb Terra Brava + Urb Agora Parc + Urb Niagara 
Parc + Urb Tordera Parc + Urb Les Farreres + Fibracolor + Urb Can Domenec 
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7.Conclusions 
 
 
Un cop realitzat aquest projecte, puc dir que he aconseguit els objectius fixats. 

Seguint diferents mètodes, he calculat varis costos del servei de neteja en el municipi 

de Tordera. 

Cada un dels valors que he obtingut, tenen un significat diferent i mostren un cert 

comportament i s’obtenen diverses conclusions que al llarg del projecte he anat 

comentant a partir d’un gràfic. 

 

La majoria d’Ajuntaments per quantificar el impost que ha de pagar cada habitant, sols 

calcula el cost per nombre d’habitants. I aquest, és el que s’atribueix als habitants pel 

servei determinat, sense tenir en compte altres variables.  

És a dir, la premissa d’aquest cost és la igualtat de característiques del servei en totes 

les zones i en cadascuns dels habitants. 

 

Però la realitat no és aquesta, per això és tan important calcular el cost real, ja que 

aquest cost té en compte totes les característiques del servei i aconsegueix apropar-se 

a la realitat. 

Per això, en l’actualitat cada vegada més hi han organitzacions que estan interessades 

en seguir un model de costs ja que el anàlisis és molt acurat.  

 

A partir del cost real, juntament amb el cost real unitari per habitants; l’Ajuntament 

podrà prendre decisions per millorar i optimitzar el servei.  
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9.Annexes  
 

 

• Mapa del municipi de Tordera, on es realitza el servei de neteja viària.  
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• Mapa del centre del municipi de Tordera, organitzat per varies zones.  
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• Informació referent al servei de neteja viària: la freqüència d’aquest, els 

respectius equips, juntament amb el personal i la maquinària. 
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