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MOCIÓ PER IMPULSAR LA RECOLLIDA 
SELECTIVA PORTA A PORTA AL MUNICIPI 
D’AMPOSTA 
 
La gestió dels residus és un dels reptes ambientals més complexos que afronta qualsevol 
societat. La Unió Europea s'ha fixat com a objectiu capgirar les proporcions entre la 
recollida selectiva i el tractament final i passar de les proporcions actuals del 30% de 
selectiva i 70% de tractament final, al 70% de selectiva i 30% de tractament final, posant-
se com a fites reciclar el 50% de la brossa l'any 2020, i el 70% l'any 2030. 
 
Les nostres institucions tenen les competències necessàries per exercir la gestió, 
prevenció i control de tots els residus que generem. En aquest sentit, la Generalitat de 
Catalunya va aprovar el Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures de Gestió de Residus 
Municipals de Catalunya 2013 2020, d’acord amb ‐ el Text Refós de la Llei Reguladora de 
Residus (TRLR) aprovat per Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, i la Llei de política 
territorial 23/1983, de 21 de novembre. Així mateix, els ens locals són els responsables de 
la gestió dels residus municipals segons el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim local (LRBRL) i el TRLR. Concretament, l’article 86.3 
de la LRBRL qualifica la recollida, el tractament i l’aprofitament dels residus com un servei 
essencial, i declara aquest servei reservat als ens locals. 
 
Igualment, l’article 42 del TRLR disposa que la recollida i gestió de residus és una 
competència municipal i cada ajuntament és el que decideix quin model de recollida 
selectiva acaba aplicant. 
 
Tot i que el model de recollida més estes és el de segregació en cinc fraccions, l'avaluació 
dels percentatges de recollida selectiva i els percentatges de presència d'impropis 
demostren que actualment el model més efectiu és el model de recollida selectiva porta a 
porta. Aquest model consisteix en què cada veí diposita, els dies indicats, davant de casa 
seva, les diferents fraccions de brossa corresponents. La seva eficiència ha estat 
demostrada en casos de grans ciutats com el de la ciutat italiana de Milà, on el porta a 
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porta ha permès passar del 60% al 85% de recollida selectiva, així com reduir al 10% les 
deixalles separades incorrectament. 
 
A Catalunya ja són 210 municipis d'un total de 947, i 100 més implantant el sistema pel 
2021/22, els que apliquen de manera total o parcial aquest sistema de recollida. Lleida amb 
140.000 habitants ho està implantant en diferents formats, o la pròpia ciutat de Barcelona 
on al 2022 hi haurà 100.000 habitants coberts pel porta a porta. 
 
Per cada tona d'escombraries no reciclables que es porta a l'abocador (la fracció coneguda 
com a rebuig),cada municipi ha de pagar un cànon. El preu per tona de rebuig recollida el 
fixa l'Agència de Residus de Catalunya. L'any 2016 va passar de 19 euros/tona a 24,5 
euros/tona. L’any passat vàrem pagar un cànon de 47,10 euros/tona. Al 2021 l’import del 
cànon és de 53€/Tn i al 2024 serà de 72€/Tn. Aquest cost de gestió dels residus municipals 
es finança amb les taxes municipals que paguen els ciutadans, per tant els ciutadans dels 
ajuntaments que més rebuig generen han de pagar més car el rebut de les escombraries.  
 
Reciclar poc i malament suposa un augment de la factura no només a nivell econòmic, sinó 
també a nivell mediambiental que no ens podem permetre per més temps. 
 
Per tant, el model de recollida vigent a la nostra ciutat, basat en la segregació de la brossa 
en cinc fraccions, no està aportant uns resultats que ens facin convergir amb els objectius 
marcats per la Unió Europea, ni a curt ni a llarg termini. Cal treballar per aconseguir una 
millor gestió i per això cal apostar per nous models de recollida d’escombraries orientats 
a aquest objectiu. 
 
Per tot l'exposat, per la necessitat indefugible de millorar la gestió dels residus on la 
ciutadania sigui part activa, corresponsabilitzant-se i conscienciant-se dels residus 
generats, i per la necessitat d'actuar tendint cap a polítiques de residu zero minimitzant 
l'impacte ambiental que això suposa, creiem que la recollida selectiva porta a porta és una 
opció que el nostre ajuntament hauria de valorar seriosament; per això proposem al ple els 
següents acords: 
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ACORDS 
Primer. Realitzar un estudi sobre la implantació del sistema de recollida de residus Porta 
a Porta (PAP) amb una fase de diagnosi de la situació a Amposta, identificant, quantificant 
i analitzant la generació de residus de la ciutat, desglossant la brossa comercial i 
domèstica. 
Segon. Confeccionar un informe financer on s’exposi la viabilitat econòmica del PAP 
comparant-lo amb el sistema actual. 
Tercer. Confeccionar una campanya de sensibilització ciutadana per difondre la necessitat 
d’implantar nous sistemes per potenciar el reciclatge en origen. 
Quart. Realitzar una prova pilot de la recollida PAP en una zona de la ciutat, abans de la 
seva implantació a tot el municipi. 
Cinquè. Traslladar els acords a l'empresa COPATE, Consell Comarcal del Montsià, a 
l'Agència Catalana de Residus i al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
Abril 2021. Amposta 
 
  


