
                                                                                                                      

EL NEGOCI DE LA BROSSA FA PUDOR   COM FUNCIONA A TORTOSA?

CONTEXT     ACTUAL A TORTOSA

El Consorci de Residus del Baix Ebre era qui s’encarregava de la brossa selectiva a
Tortosa. I qui va adjudicar la  gestió a FCC SA al 2006.  Quan es crea el Consorci de
Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE), seguim amb el mateix camí:

1. Recollida selectiva ----- COPATE----- FCC SA

2. La brossa indiferenciada o resta (residus no recollits selectivament) i les restes
de poda No estan gestionats pel COPATE, ho estan directament per l’Ajuntament, que
a la vegada ha cedit la seva gestió a FERROVIAL. Ferrovial porta la fracció resta a la
planta  de  l’Aldea.  Un  cop  allí,  la  transferència,  transport  i  tractament  en  centre
autoritzat sí que ho fa el COPATE. 
 
3. La neteja viària també té la gestió cedida per l’Ajuntament a Ferrovial.

DADES ECONÒMIQUES
Els ajuntaments  paguen pel tractament de la resta, 37’29€ (iva inclòs) per tona. La
selectiva no té costos de tractament (el paper, plàstic, vidre...).

També paguen un  cànon per tona resta.  Al 2004 era de 10€. Al 2010 va passar a
12’40€ i al 2013 a 15€. Al 2014 ja es va situar en 19’10€, xifra que s’ha mantingut fins
ara que a 30€ al 2017.
El  cànon anirà  augmentant  fins  a  50€/tona al  2020 si  no aconseguim una recollida
selectiva del 60%. Inclús podríem arribar a 80€. El fi perseguit en este augment és
incentivar el reciclatge correcte.

Hi ha un retorn del cànon a la comarca per tona d’orgànica. Un correcte reciclatge de
l’orgànica implica que tenim un bon nivell  de conscienciació.  El  COPATE,  que és qui
tramita este retorn, ho repercuteix en funció d’uns ítems establerts,  en la factura a
pagar pels ajuntaments per la recollida i tractament de la brossa. 
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EL NOSTRE MUNICIPI
La taxa de recuperació Tortosa és del 24,75%. 
Al 2015 es van produir 10.449 tones de resta i només 3.400 tones es van recollir de
manera selectiva.  Al 2016 les xifres van ser semblants. Cal esperar el mateix ritme al
2017, quan el cànon ja serà de 30€, això vol dir que aproximadament pagarem 67,29€
per tona de resta,  per  0€ que es paga per tona de paper, vidre, plàstic...  Si
reciclàrem com Amposta (48%), per exemple, els 67,29€ es multiplicarien per 7.000
tones, però nosaltres multiplicarem 67,29€ per 10.500. La diferència de més, és el
resultat d’una pèssima gestió dels residus, i són diners que no tindrem per polítiques
socials, inversió en la ciutat, a les EMD... Només al 2017 pagarem 235.000€ més!!

QUIN RETORN DEL CÀNON TENIM?
Actualment, amb el nostre baixíssim nivell de qualitat en l’orgànica (nivell d’impropis*
del  24%,  quan  la  mitjana  de  Catalunya  és  del  15%)  el  retorn  és  de  20€ per  tona
d’orgànica. Si milloréssim els impropis podria arribar a ser de 34,5€ per tona. 
*Els impropis són residus no orgànics (com plàstics, papers...) que es llancen a l’orgànica. 

QUÈ PODEM FER PER MILLORAR ESTOS RESULTATS?
1. Eliminar els contenidors grisos aïllats.  Està demostrat que les illes  amb les 5
fraccions (paper, vidre, envasos, orgànica i resta) afavoreixen el reciclatge correcte.
Al municipi de Tortosa hi ha  92 illes (65 a la ciutat de Tortosa) i  431 contenidors
grisos! 

2. Conscienciar: La rebaixa de la taxa no és un mesura per educar i conscienciar. Va
en sentit contrari. 

3. Mancomunar esforços. Integrar tota la gestió dels residus permetria fer equips i
figures especialitzades a les dos comarques, permanents i transversals

4. Mesures dissuasives. Necessària  també la implicació de la policia local que actuï
com agent educador 

5. Deixalleria mòbil. Carnet d’usuari. Bonificació a la taxa d’escombraries pel volum
de residus lliurats a la deixalleria

6. Pagament per generació. Distingir qui ho fa i qui no ho fa bé. Passar a sistemes que
identifiquen l’usuari. Com per exemple, el model porta a porta.
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DES DE LA CUP-Ae PROPOSEM EL MODEL PORTA A PORTA

És un model de recollida selectiva dels residus municipals que es fonamenta en el fet
que els  posseïdors dels  residus  (ciutadans/es,  comerços,  etc.)  separen les diverses
fraccions dels residus en origen, però en comptes de dipositar-les en uns contenidors
que de forma permanent romanen a la via pública, les diverses fraccions són recollides
directament en el punt de generació (la porta de l’habitatge o comerç) d’acord amb un
calendari  preestablert,  i  sobre  la  qual  s’ha  de  poder  efectuar  un  mínim  control  i
seguiment.

Des de l’Agència Catalana de Residus s’està fent promoció d’este model,  augmenta el
reciclatge i la qualitat (baixen els impropis).

QUÈ IMPLICA ESTE MODEL?

1. Més personal treballant i millors condicions laborals. Avantatge social

2. Necessitat d’establir mecanismes de control molt importants i  més responsabilitat
individual.

3. Consens polític de tot el consistori  pel projecte.

4. Sobirania en la gestió. No cal signar contractes amb FCC, Ferrovial, ACS... el mateix
ajuntament gestiona directament el servei.
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EL MODEL DE GESTIÓ

Des  de  la  CUP-Ae  defensem  la  gestió  directa  dels  serveis  públics pel  mateix
ajuntament. Per què? 

1. El servei és  més barat per la ciutadania (l’ajuntament no ha de pagar IVA, no té
benefici empresarial, aprofita recursos propis que una empresa no té...). Es calcula que
un servei amb gestió directa és entre un 20% i un 30% més barat.

2. Millor qualitat del servei. L’objectiu de qualsevol empresa és guanyar diners, el d’un
ajuntament donar un servei de qualitat.

3. Millors condicions laborals pels treballadors i treballadores. Les condicions laborals
són molt precàries (salari, temporalitat, conciliació...).

4. Sobirania municipal. Els contractes de brossa i neteja viària amb una empresa es fan
per un mínim de 10 anys, això hipoteca les possibles millores, canvis...  Una prova és
l’actual contracte de neteja viària i recollida de residus, és un desastre, però no es
poden canviar les condicions signades i l’Ajuntament es queda sense marge de maniobra.

Per assolir este objectiu que actualment és difícil (bàsicament per la manca de valentia
i voluntat política) però que s’està fent en altres municipis catalans, des de la CUP-Ae
proposem dues fases: 

PRIMER  OBJECTIU:  Mancomunar  la  recollida  i  neteja  viària,  mitjançant  el
COPATE. Per què?

És més econòmic, a major volum de brossa i carrers per netejar, millor preu. Tortosa
genera 13.900 tones anuals, el Baix Ebre i Montsià vora 70.000 tones. A més a més, el
COPATE  té  personal  tècnic  especialitzat  en  la  recollida  selectiva  i  expert  en
fiscalitzar unes empreses que busquen maximitzar beneficis i que no sempre compliran
les clàusules sinó es senten vigilades. I, enfortim un projecte de territori, com és el
COPATE. 

Tot i  això, només seria un primer pas,  perquè actualment el  COPATE no pot fer la
gesitó  directa  i  l’hauria  de  cedir  a  una  empresa  privada,  però  amb  el  COPATE
controlant. 
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SEGON OBJECTIU: Gestió directa

Durant els propers 10 anys el COPATE, ajuntaments i els consells comarcals haurien
d’anar fent els estudis necessaris per planificar la implantació de la gestió directa
(amb  personal  propi,  camions  propis...)  i  el  porta  a  porta  (com  ja  es  fa  en  molts
municipis catalans i europeus). 
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