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LA RECOLLIDA SELECTIVA DE VIDRE A MALLORCA
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1. SOBRE ECOVIDRIO

Veure vídeo

https://youtu.be/YeUAt4yjCL4
https://youtu.be/YeUAt4yjCL4


QUÈ ES ECOVIDRIO
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“SIG”
Ecovidrio és una entitat gestora d’un Sistema Integrat de Gestió (SIG)de 
residus de envases de vidrio.

Ecovidrio s’encarrega de gestionar el reciclat de TOTS els residus d’envasos 
de vidre procedents de tots els contenidors verds de tot el territori estatal. 

Ofereix un servei públic, universal i gratuït. Es basa en els principis de 
l’economia circular.

Ecovidrio és una entitat sense ànim de lucre que es finança amb 
l’aportació dels envasadors mitjançant el denominat “Punt Verd” (60%) –
per assegurar que els envasos posats al mercat nacional són recollits i 
reciclats, i així complir amb la Llei 11/1997 d’envasos i residus d’envasos  –, 
així com mitjançant la venda de vidre reciclat (calcín) (40%).

Prestem un servei públic, universal i gratuït

Els residus d’envasos de 

vidre representen el 7% 

dels residus

1. SOBRE ECOVIDRIO



Principals sectors representats:
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2.655
empreses 
envasadores
voluntàriament 
adherides

d’envasos de vidre
adherits al SIG

CERVECERS D’ESPANYA

FEDERACIÓ ESPANYOLA DEL VI

FEDERACIÓ ESPANYOLA DE BEGUDES ESPIRITUOSES

ASOCIACIÓ ESPANYOLA DE SIDRES

AIGÜES I ALTRES

99%

1.375.000
tones d’envasos
adherides al SIG el 2013

A QUI REPRESENTA ECOVIDRIO

Les empreses adherides representen un 3% del PIB nacional (30.000 milions d’euros)

49
empreses de Balears, 
de tots els sectors

1. SOBRE ECOVIDRIO



FUNCIONS D’ECOVIDRIO
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+ 694 mil 
tones de vidre

+ 6 mil mesures de 

prevenció per reduir el 
pes dels envasos

+ 300 campanyes de 

sensibilització anuals

8 mil llocs de feina 

directe i indirectes

Reciclar
Garanteix que tot el vidre 
que es recupera als 
contenidors es recicla al 
100% per fabricar nous 

envasos de vidre i 
aconseguir múltiples 
beneficis pel medi 
ambient i la societat. 

Prevenir
Elabora, en col·laboració 
amb les empreses 
adherides, plans de 
prevenció de la 

generació de residus que 
permeten desenvolupar 
productes envasats més 
sostenibles.

Sensibilitzar
Inverteix en campanyes 
que informen i 
contribueixen a consolidar 
la consciència de la 

ciutadania i el sector de 
l’hostaleria, sobre la 
importància de reciclar 
vidre. 

1. SOBRE ECOVIDRIO



MODELS DE GESTIÓ

Finança la recollida
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Gestió a cost zero

Ecovidrio finança la recogida que fa 
l’Ens Local d’acord amb les condicions 
dels convenis. 

Ecovidrio assumeix la gestió de la 
recollida amb cost zero per a l’Ens Local. 

GESTIÓ DE LA RECOLLIDA

Majoritàriament Ecovidrio (58%)

Majoritàriament Ens Local (42%)

Ecovidrio recull directament el vidre de 19 milions de ciutadans

1. SOBRE ECOVIDRIO
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CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ

Pla d’Educació pel 
Reciclatge 
Escoles 2013-2015

+ 300.000 alumnes 
participants

APP Dóna menjar a Mr. Iglú

143.000 descàrregues

el primer any de vida

22 minuts invertits/connexió

Sensibilització Espanya 2014 (1/2)

Campanyes de sensibilització i conscienciació 
estatals + col·laboració amb CCAA i EELL309

EDUCACIÓ CARES CONEGUDES

+ 40
celebrities
han 
col·laborat 
amb 
Ecovidrio

1. SOBRE ECOVIDRIO
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Sensibilització Espanya 2014 (2/2)

PUBLICITAT ACTIVACIÓ DIGITAL

Presència a programes de TV com
MASTERCHER, CUÉNTAME o EN EL AIRE 

PRIME 

TIME

Ecovidrio al TOP 10 d’ONGs i 
associacions estatals més seguides a 
Facebook. 

1. SOBRE ECOVIDRIO



2. Accions i resultats 2014
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2. ACCIONS I RESULTATS 2014

Índex de reciclatge de vidre per habitant per CCAA 2014
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Taxa de reciclatge

Per sobre dels objectius marcats 
per la UE (60%) i en línia amb la 

mitjana europea segons 
Eurostat (70%)

68,9%

70% 

(Font: MAGRAMA, 2012)

estimació interna 

(Font: Ecovidrio) 

Mitjana Espanya

14,8 kg/hab.

DADES DE RECOLLIDA
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Dades de recollida 2014

2. ACCIONS I RESULTATS 2014

ESPANYA

694.325 tones

(+1% vs. 2013)

2.650 milions d’envasos 

(56 per persona)

14,8 kg/hab

BALEARS

34.282 tones

(+16,4% vs. 2013)

130 milions d’envasos 

(118 per persona)

31,1 kg/hab

MALLORCA

22.213 tones

(+6% vs. 2013)

84 milions d’envasos 

(76 per persona)

25,9 kg/hab

Mallorca

22.213 tn

25,9 kg/hab

Palma de Mallorca

6.910 tn

17,3 kg/hab

Balears

34.282 tn

31,1 kg/hab
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Evolució de la recollida a Mallorca 2011-2014

A octubre 2015, la recollida està un +5,8% per sobre 

de les tones recollides a l’octubre de 2014.
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Creixement del 8,9% en la recollida selectiva de vidre en els últims 4 anys

2. ACCIONS I RESULTATS 2014
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Contenerització a Mallorca 2014

1
contenidor

330 Nous contenidores aportats per Ecovidrio 

al Consell Insular de Mallorca el 2014 (d’acord amb el 

Conveni)

Nacional: 1/ 240 hab.

El 2014, a

Mallorca hi ha cada 264 habitants

2. ACCIONS I RESULTATS 2014
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Campanyes 2014

Spot a mitjans autonòmics. Programa “Dóna menjar a Mr. Iglú”

+400 tallers impartits

+ 14.000 alumnes

de Mallorca

Estand informatiu i accions lúdiques

de conscienciació familiar. 

 Festa des Vermar, Binissalem.

 Finals Jocs Esportius Escolars, Campos.

Campanyes i incentius per fomentar el 

reciclatge al canal Horeca.

 Mistery Shoper i sorteig de 3 SMART TV. 

PUBLICITAT CONCIENCIACIÓ ESCOLAR

EVENTS MARKETING HORECA

SENSIBILITZACIÓ A MALLORCA

2. ACCIONS I RESULTATS 2014
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Campanyes 2015

Jo sempre l’encert. El vidre, al contenidor verd.

Campaña a mercats, a 9 municipis de Mallorca

Recicla, passa el missatge!

XII Fira del Vi de Pollença

Festa des Vermar, Binissalem.

Dóna de menjar a Mr. Iglú

Finals Jocs Esportius Escolars, Alcúdia.

EVENTS

CONCIENCIACIÓ ESCOLAR

Colaboració amb el programa

“Emaya a l’escola”, Palma de Mallorca.

2. ACCIONS I RESULTATS 2014
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Pla HORECA a Mallorca 2014 - 2015

PLANS HORECA

contenidors
VACRI

Poals especials
entregats

353 +3.600
Establiments
visitats i 
enquestats

+1.190

Resultats 2014 Plans 2015 - 2016

dels envasos de vidre d’un sol ús es 
consumeixen al sector de l’hostaleria48%

Pla HORECA Balears

Inici tardor 2015.

Previsió set-des 2015:

+ 800 poals entregats

Iniciades campanyes a:

- Es Raiguer
- Es Pla
- Marratxí

2. ACCIONS I RESULTATS 2014
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Pla Especial Estiu 2105

Contenidors
Ampliació i renovació del 

parc de contenidors.

Contenidores i poals pràctics
per a l’hostaleria.

Personal
Visites personalitzades als

establiments.

Inspecció visual dels
contenidores.

Comunicación i 
màrqueing

Incentius per establimnents
col·laboraodors.

Prestigi pel municipi i pel
sector turístic. 

Eixos d’actuació

2. ACCIONS I RESULTATS 2014
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Pla Especial Estiu 2015

Accions i resultats (1/2)

Municipis

PALMA DE MALLORCA, POLLENÇA, ALCÚDIA y MURO. 

Millora de la contenerizació

100
Nous

contenidores
VACRI

 Més propers

 Millor imatge

 Facilitat de buidat per a 

l’hostaler

 Sense cost pels Ens Locals. 

2. ACCIONS I RESULTATS 2014
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Pla Especial Estiu 2105

Accions i resultats (2/2)

Facilitar el reciclatge als establiments

380
Establiments
visitats

Sensibilizació i incentius

Premis per establiments participants (TV i Cava 
de vi).

Guardó “Estrella Verda” als municipis.

+650
Poals entregats

7-12% Increment de la recollida

2. ACCIONS I RESULTATS 2014



3. Gestió de la recollida
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Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i Ecovidrio

MODEL VIGENT

3. GESTIÓ DE LA RECOLLIDA

Objecte i aplicació

Adherit al Conveni Marc subscrit amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

En vigor: 2012 – 2015.

Regula els drets i obligacions del Consell i d’Ecovidrio en relació amb el funcionament del 

SIG de residus d’envasos de vidre.

Aplica als municipis amb encomana de gestió al Consell i a la resta de municipis de 

Mallorca que s’adhereixin a les condicions del mateix Conveni.

Paper d’Ecovidrio

Finança la diferència de cost entre el sistema ordinari de recollida, transport i tractament 

dels residus en abocador controlat i el SIG, transferint al Consell (i municipis adherits) les 

quantitats econòmiques acordades d’acord amb les actuacions de recollida i transport 

que realitzin.

Garanteix el reciclatge i/o valorització dels residus d’envasos de vidre.

Col·labora en el disseny i finança els costos de les campanyes d’informació i 

sensibilització ciutadana.

Impulsa la recollida selectiva en els canals HORECA, oferint els mitjans necessaris per 

realitzar la recollida en aquest sector.

Subministra anualment contenidors per dur a terme la recollida selectiva de vidre.
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Canal HORECA

APORTACIONS EN ESPÈCIES

3. GESTIÓ DE LA RECOLLIDA

Aportació de material

Contenidors de tapa oberta amb rodes, de 90l i 120 l.

Contenidors adaptats per grans generadors tipus iglú amb sistema d’elevació 
automàtic i també material divulgatiu.

Aportació de contenidors

Reposició de contenidors a càrrec d’Ecovidrio, equivalent a un màxim per cada 
anualitat del 7% del parc de contenidors del parc existent. 

80 contenidors / any

Aportació efectuada al Consell, que distribueix entre tots els municipis adherits al 
conveni, de manera proporcional a la seva població (tinguin o no una encomana 
de gestió amb el Consell).
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Conceptes i preus vigents segons Conveni

FONS DE COMUNICACIÓ

3. GESTIÓ DE LA RECOLLIDA

Concepte Preu Conveni Preu 2015 (IPC)

Campanyes de comunicació i 
consicenciació

0,06 €/hab/any 0,06 €/hab/any
(no subjecte a 
variació IPC)

Es comptabilitza la població de fet global de Mallorca.

Aportació d’Ecovidrio centralitzada en el Consell de Mallorca.

Aportació compatible i addicional a altres campanyes de 

comunicació encaminades al foment de la recollida selectiva.
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Conceptes i preus vigents segons Conveni

FINANÇAMENT DE LA RECOLLIDA

3. GESTIÓ DE LA RECOLLIDA

Concepte Preu Conveni Preu 2015 (IPC)

Recollida selectiva i transport 27,31 €/tn 28,17 €/tn

Neteja de contenidors 3,42 €/tn 3,53 €/tn

Reparació de contenidors 4,10 €/tn 4,23 €/tn

Emmagatzematge 4,10 €/tn 4,23 €/tn

Transport (entre ET i planta de 
tractament)

9,00 €/tn 9,00 €/tn (no subjecte a 
variació IPC)

Es comptabilitzen les tones rebudes a la planta de tractament.

Els preus apliquen tant als municipis amb encomana de gestió com a 

la resta de municipis adherits al Conveni.
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FACTURACIÓ PER PART DELS ENS LOCALS

3. GESTIÓ DE LA RECOLLIDA

“Les entitats locals de l’illa de Mallorca que no tenguin

encomanada la gestió de la recollida selectiva de la fracció vidre 

al Consell de Mallorca podran optar per formalitzar un Conveni 

amb Ecovidrio o bé adherir-se a les condicions econòmiques i 
resta de condicions previstes al present conveni...”

“En el cas de les entitats locals que s’adhereixen a les condicions 

econòmiques i resta de condicions previstes al present Conveni, 

Ecovidrio realitzarà aportacions econòmiques directes als ens 
locals (o empreses municipals designades) pels conceptes de 

recollida selectiva i neteja i reparació de contenidors, presentant a 

tal efecte factures a Ecovidrio,...”

 Els conceptes d’emmagatzematge i transport els 

factura l’estació de transferència, per totes les tn que 

passin per transferència.
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FACTURACIÓ PER PART DELS ENS LOCALS

3. GESTIÓ DE LA RECOLLIDA

Procés de facturació

Durant la primera setmana de cada mes, Ecovidrio informa a cada 

ens local de les tn que han entrat de forma efectiva a la planta de 

tractament en el mes anterior.

 Càlcul de minva: diferència entre les tn d’entrada a 

l’estació de transferència i la planta de tractament, per 

efecte dels lixiviats i diferències en el moment de la 

càrrega.

Els ens locals emeten factures mensuals a Ecovidrio, i s’envien per 

correu electrònic.
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PRESTACIÓ DE LA RECOLLIDA PER PART D’ECOVIDRIO

3. GESTIÓ DE LA RECOLLIDA

Traspàs del servei de recollida selectiva de vidre a Ecovidrio

Model de gestió previst en el Conveni.

Si l’ens local decideix cedir la recollida a Ecovidrio haurà de posar-

ho de manifest en el mateix moment de l’adhesió o bé durant tota 

la vigència del Conveni.

Ecovidrio desplega el servei en un termini màxim de 6 mesos des 

de l’acord entre ambdues parts.

Ecovidrio assumeix directament el cost de la recollida selectiva 

d’envasos de vidre:

Recollida selectiva de vidre a cost 

zero per a l’ens local.
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3. GESTIÓ DE LA RECOLLIDA

PRESTACIÓ DE LA RECOLLIDA PER PART D’ECOVIDRIO

Garantia de qualitat en el servei

Ecovidrio treu el servei a concurs, amb un plec de condicions d’un 

alt nivell d’exigència.

 Control del servei: maximitzar eficiència i eficàcia.

 Pesada in situ: dades per contenidor i dia, rutes de recollida i 

contenidors geo-referenciats.

 Neteja de contenidors: mínim de 2 neteges integrals dels 

contenidors a l’any; neteges addicionals a petició de 

l’ajuntament.

 Estudis de camp: els 3 primers mesos de l’adjudicació del servei, 

presentem un pla d’acció per la millora de la recollida: noves 

àrees d’aportació, renovació de contenidors vells, instal·lació de 

contenidors adaptats per Horeca, etc..
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3. GESTIÓ DE LA RECOLLIDA

PRESTACIÓ DE LA RECOLLIDA PER PART D’ECOVIDRIO

Posada en marxa de servei de recollida Porta a Porta

Es contempla la realització del servei Porta a Porta dirigit al sector 

Horeca, en aquelles zones on no es pugui recollir el vidre amb 

contenidors convencionals.

Servei generalment de cost elevat que assumiria Ecovidrio de 

forma íntegra: recollida, repartiment de cubells, enquestes per fixar 

horaris i rutes, accions per incentivar la col·laboració, etc.
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3. GESTIÓ DE LA RECOLLIDA

PRESTACIÓ DE LA RECOLLIDA PER PART D’ECOVIDRIO

I a més...

Campanyes de sensibilització ciutadana

Plans especials d’estiu a zones de costa

Campanyes de màrqueting

...

SERVEI INTEGRAL A COST ZERO.

La recollida de vidre no suposa cap cost per a l’ens local ni la 

ciutadania.

El pressupost previst per la recollida de vidre pot destinar-se a la 

millora de la recollida d’altres fraccions o altres accions.



CALLE GENERAL ORAÁ 3, 2º - 28006 MADRID

info@ecovidrio.es 
www.ecovidrio.es

youtube.com/reciclavidrio@ecovidrio facebook.com/reciclavidrio

Moltes gràcies

Sílvia Mayo  |  silvia.mayo@ecovidrio.es  |  670 088 982


