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Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i Ecovidrio

MODEL VIGENT

1. GESTIÓ DE LA RECOLLIDA REALITZADA PER ENS LOCALS

Objecte i aplicació

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

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 que s’adhereixin a les condicions del Conveni, tinguin o no la gestió 

encomanada al Consell,

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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Conceptes i preus vigents segons Conveni

FINANÇAMENT DE LA RECOLLIDA

Concepte Preu Conveni Preu 2016 (IPC)

Recollida i transport fins a ET 27,31 €/tn 27,99 €/tn

Neteja de contenidors 3,42 €/tn 3,51 €/tn

Reparació de contenidors 4,10 €/tn 4,20 €/tn

Emmagatzematge (només aplica a 
TIRME)

4,10 €/tn 4,20 €/tn

Transport entre ET i planta de 
tractament (només aplica a TIRME).

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

Es comptabilitzen les tones rebudes a la planta de tractament (Bunyola).

Els preus apliquen per igual a tots els municipis adherits al Conveni. 

1. GESTIÓ DE LA RECOLLIDA REALITZADA PER ENS LOCALS
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Foment de la recollida al Canal HORECA

APORTACIONS EN ESPÈCIES

a) Aportació de material: contenidors i poals.

SEGONS CONVENI:

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).

TIPUS DE CONTENIDORS: 

Contenidors tipus iglú.

Capacitat: 2.700 litres.

Material: fibra de vidre.

*Altres models de contenidors, a valorar.

**Possibilitat de finançament dinerari per la compra de contenidors que faci l’ens 
local (p.ex. Càrrega lateral), sota estudi previ.

1. GESTIÓ DE LA RECOLLIDA REALITZADA PER ENS LOCALS
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Foment de la recollida al Canal HORECA

APORTACIONS EN ESPÈCIES

a) Aportació de material: contenidors i poals.

Sistema de contenidor i cubell VACRI.

1. GESTIÓ DE LA RECOLLIDA REALITZADA PER ENS LOCALS
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Foment de la recollida al Canal HORECA

APORTACIONS EN ESPÈCIES

b) Campanyes addicionals sector HORECA

Sota estudi previ: detecció d’oportunitats en municipis amb zones de gran 
concentració d’hostaleria.

Objectius:

- Sensibilitzar, conèixer hàbits de reciclatge i identificar motius (o dificultats) dels 
no recicladors.

- Proporcionar als establiments eines per al reciclatge de vidre.

Accions:

- Visites al 100% d’establiments Horeca del municipi.

- Entrega de material gratuït als establiments col·laboradors:

- Poals de tapa oberta amb rodes, de 90l i 120 l.

- Per a grans generadors: Poals 120 l adaptats per contenidors tipus iglú 

amb sistema d’elevació automàtic (VACRI) i també material divulgatiu.

Recursos: 100% finançat per Ecovidrio

- Personal de campanya: visitadors especialment formats.

- Logística i repartiment de poals.

- Material (poals).

1. GESTIÓ DE LA RECOLLIDA REALITZADA PER ENS LOCALS
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Foment de la recollida al Canal HORECA

APORTACIONS EN ESPÈCIES

b) Campanyes addicionals sector HORECA

40 litres 60 litres 120 litres

1. GESTIÓ DE LA RECOLLIDA REALITZADA PER ENS LOCALS
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Conceptes i preus vigents segons Conveni

FONS DE COMUNICACIÓ

Concepte Preu Conveni Preu 2016 (IPC)

Campanyes de comunicació i 
conscienciació

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.

1. GESTIÓ DE LA RECOLLIDA REALITZADA PER ENS LOCALS
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2
Facturació dels ens locals
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FACTURACIÓ PER PART DELS ENS LOCALS

El Conveni de col·laboració entre ECV i el Consell preveu:

“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, transport, neteja i reparació de contenidors, 

presentant a tal efecte factures a Ecovidrio,...”

2. FACTURACIÓ DELS ENS LOCALS
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FACTURACIÓ PER PART DELS ENS LOCALS

Aspectes formals

Ens que emet la factura: Ajuntament o Empresa concessionària.
En cas que sigui la concessionària, cal notificar-ho per escrit (carta o mail) a 

Ecovidrio deixant constància que l’Ajuntament (ens adherit al conveni) 

cedeix la facturació a la concessionària.

Alta com a proveïdor d’Ecovidrio.
És IMPRESCINDIBLE que es notifiqui per escrit (carta o mail) a Ecovidrio les 

dades fiscals de l’ens que emet la factura: raó social, adreça, NIF, nº cc.

Periodicitat factures.
Mensual.

Conceptes.
- Recollida i transport (27,99 €/tn)

- Neteja de contenidors (3,51 €/tn)

- Reparació de contenidors (4,20 €/tn)

Aplicats a les tones que entren a la 

planta de tractament cada mes.

2. FACTURACIÓ DELS ENS LOCALS



14

FACTURACIÓ PER PART DELS ENS LOCALS

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.

1

KgA + KgB + KgC Kg D

A

B

C

municipis E.T.
Planta 

tractament

Kg C

Kg D

Kg A

Kg B

MINVA = 1 – [Kg D / (KgA + KgB + KgC)] 

2. FACTURACIÓ DELS ENS LOCALS
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FACTURACIÓ PER PART DELS ENS LOCALS

Procés de facturació

Els ens locals o concessionàries emeten factura formal amb les tones de 
vidre recollides (quantitat que ha notificat ECV després del càlcul de la 

minva).

- Factura en PDF. Format amb validesa legal. Cal enviar-la per correu 
electrònic a:

proveedores@ecovidrio.es

silvia.mayo@ecovidrio.es

- Factura en paper. Prescindible. Si es prefereix aquest format cal enviar-la 
a la seu social d’Ecovidrio: Calle Miguel Ángel 23, 5ª planta. 28010 

Madrid.

DADES FISCALS ECOVIDRIO.

Ecovidrio

Calle Miguel Ángel 23, 5ª planta. 28010 Madrid

NIF: G-81312001

2

2. FACTURACIÓ DELS ENS LOCALS



16

FACTURACIÓ PER PART DELS ENS LOCALS

Procés de facturació

Pagament de factures.

Ecovidrio abona l’import de les factures.

Pagament a 60 dies.

3

2. FACTURACIÓ DELS ENS LOCALS
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3
Prestació del servei de 
recollida per part
d’Ecovidrio
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PRESTACIÓ DE LA RECOLLIDA PER PART D’ECOVIDRIO

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.

3. PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA PER PART D’ECOVIDRIO
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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..

3. PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA PER PART D’ECOVIDRIO
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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.

3. PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA PER PART D’ECOVIDRIO
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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.

3. PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA PER PART D’ECOVIDRIO



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


