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Ecoembes: Qui som?

Organització
Mediambiental

Col·laboració
Públic-Privada

Servei públic
24h / 365 dies

Sense ànim
de Lucre

Model de
Col·laboració
triangular

Recollida selectiva i 
reciclatge
8% dels residus
municipals



El reciclatge d’envasos a Balears
xifres bàsiques del SIG de l’any 2015 a les Illes Balears

2 plantes de selecció 
d’envasos lleugers

Conveni Marc amb 
Govern Balear i 

convenis col·laboració 
entre administracions 
públiques i Ecoembes

Els ciutadans tenen a la 
seva disposició 4.770 
contenidors grocs i 

5.650 blaus

Les quantitats facturades durant 
el 2015 pels conceptes de 
pagament recollits en els 

Convenis de Col·laboració i el 
Conveni Marc han suposat 15,1 

milions d’euros

34.471t d’envasos 
reciclats al 2015

La quantitat d’envasos 
adherits a Ecoembes 
posats al mercat a les 
Illes Balears durant el 

2015 van ser de 48.200t
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Tots tenim objectius ambiciosos. CAL COL·LABORACIÓ



Millora contenerització

ESTUDIS DE CONTENERITZACIÓ  inversió de més de 30.000€ (2015-2017)

Objectiu MILLORA DE LA RECOLLIDA SELECTIVA (EELL, vidre i PC)
Reforç àrees. Anàlisi Dotacions.

Reubicacions

Canvis de sistemes

Àrees de selectiva completes
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+ de 450 nous contenidors subministrats per més de 15 entitats

Millora contenerització i estat contenidors

INVERSIÓ EN NOUS CONTENIDORS  més de 175.000€ (2016-2017)

REALITZACIÓ DE CONTROLS DE QUALITAT DE CONTENIDORS  10 entitats (2015-2017)

Objectiu MILLORA DE LA QUALITAT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA (EELL i PC)

Anàlisi serigrafies

Revisió manteniment: estat tapes, tancaments i boques dels contenidors

Estat neteja dels contenidors

Elements d’elevació i mobilitat



Contenidors: noves serigrafies

MODELS DE SERIGRAFIES. DIFERENTS TAMANYS.

EXEMPLES SERIGRAFIES COL·LOCADES:



Assessorament i formació

Cursos i Jornades
Jornada FELIB març 2017, manual pàgines web, …

Assistència tècnica a Entitats Locals per millora recollida

Coneixement entre Illes
Intercanvi experiències amb Illes Canàries

Formació a empreses adherides 
Ecodisseny, Plans Prevenció,...

Assesorament tècnic a instal·lacions
ET Eivissa, PS Mallorca, … 



Innovació i eficiència

ECOEMBES Innova
Programa d’innovació interna / externa 2016-2020

The Circular Lab, La Rioja 

Ideatón Ecoembes (enfora) – Projecte Idea (endins)

Col·laboració amb centres d’investigació, universitats,...

Inversió I+D+I: reciclabilitat materials, disseny, …



Recollides Complementàries

Apropem la recollida selectiva a tots els àmbits: també a l’àmbit privat

a a completar



Projecte Administracions Públiques

Acostar la recollida selectiva també a les administracions

També a instal·lacions públiques d’elevada producció d’envasos



Educació Ambiental
Sensibilització i repartiment de contenidors

834 contenidors repartits per les 4 
illes durant 2017

Accions de comunicació a les 
escoles amb col·laboració amb 
Govern, Consells i Ajuntaments

Doble objectiu: APORTACIÓ I SENSIBILITZACIÓ



Educació Ambiental



Projecte HORECA
E

st
ab

lim
en

ts CANAL 
HORECA

Residus d’envasos
lleugers generant

APORTACIÓ



Incrementar los beneficios medio ambientales y sociales, de la 
participación del Canal HORECA en la recogida selectiva 
municipal de envases ligeros.

Afavorir la participació del Canal HORECA en la recollida selectiva 
municipal d’envasos lleugers
• Facilitant els medis de contenerització tant a nivel d’establiment com municipals, d’acord amb les seves

necessitats i en base a un anàlisi de situación prèvia i futura avaluada en cada cas.  

Incrementar la taxa de reciclatge d’envasos lleugers del municipi 
• Afavorint la participació del Canal HORECA, en quantitat i qualitat, amb la finalitat de què els residus 

d’envasos lleugers  d’aquest canal es depositin al contenidor corresponent.

• Increment d’ingressos per l’entitat. Baixada costos rebuig i augment ingressos (EEE i EV)

Incrementar els beneficis ambientals i socials, de la participació del 
Canal HORECA en la recollida selectiva municipal d’envasos lleugers

Projecte HORECA



Projecte HORECA

▪ Identificació de carrers i barris d’alta densitat HORECA

▪ Visita establiments buscant la millor solució per cadascú

▪ Informació i formació en el sector HORECA

▪ Entrega de papereres i cubells als establiments + material comunicació

▪ Col·locació i/o adaptació dels contenidors de la via pública (cas recollida

contenidor)

▪ Seguiment dels resultats de la recollida selectiva

Desenvolupament CAMPANYA en entitats interessades:

Col·laboració

ASSISTÈNCIA

TÈCNICA

Ecoembes o 
Ajuntament
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Contenidors / papereres per dins l’establiment

Projecte HORECA

DIFERENTS TIPUS, MIDES I 
CAPACITATS

ADAPTACIÓ A CADA 
ESTABLIMENT I RECOLLIDA



Contenidors via pública adaptats

Projecte HORECA

Per tot tipus de 
contenidors (iglú, 
càrrega lateral, 

càrrega posterior 
i easy)

Formació / material per establiments

Associat a 
“segell

qualitat”



http://femp.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout3/Layout3_Protegidas/MS_ListadoIntroNoticia_3/_MznynrPoTrXw7vJ6ilj3mGOCdTtDSbvPVwIO6dgZD7b0CMV8rhUtXBz5sasRuPIi

Comunicació i transparència: Pàgines web residus

Col·laboració FEMP - Ecoembes

Estudis
Jornades

Guia d’experiències locals en prevenció, reutilització i reciclat de residus

Manual de comunicació sobre residus



Comunicació i transparència: Pàgines web residus

- Claus de la informació municipal sobre residus

- Que s’ha de comunicar sobre els residus

- Com portar a la pràctica una comunicació efectiva a la web municipal

Cursos a Balears  - Tardor



Comunicació i transparència: Pàgines web residus



Comunicació i transparència: Pàgines web residus



Comunicació i transparència: Pàgines web residus



Comunicació i transparència: Pàgines web residus



Comunicació i transparència: Pàgines web residus



Gemma Arroyo
g.arroyo@ecoembes.com
93 467 43 70


