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Des del proper 14 de gener, Torrelles
de Llobregat implanta una taxa
d'escombraries segons la qual
ciutadans i establiments comercials
paga ran  d ' aco rd  amb  l es
escombraries que generin. Aquest
sistema, anomenat de pagament
per generació, constitueix la primera
experiència desenvolupada mai a
Catalunya i a l'Estat espanyol.

Fins ara, a Torrelles, com a la majoria
de municipis on hi ha taxes
d'escombraries, aquestes suposen
un import fix per any o trimestre,
independentment de qualsevol altra
consideració. Aquest és un sistema
injust, ja que els petits generadors
d'escombraries estan subvencionant
implícitament els que en generen
més.

Torrelles ha decidit fer un pas
endavant i implantar, de forma
pionera, una taxa d'escombraries
que segueix una lògica totalment
diferent i que persegueix fer pagar
a cada ciutadà i establiment
comercial segons la quantitat i
tipologia de les escombraries que
generi .  Aquesta experiència
innovadora compta amb e l
finançament de la Junta de Residus
de la Generalitat i de l'Entitat del
Medi Ambient.

S'han retirat de la via pública tots els
contenidors, excepte els iglús de
vidre, i a partir de l'endemà les
deixalles s'hauran de deixar a la
porta de casa al vespre, entre 20 i
22h. A partir d'aquesta hora comença
la recollida porta a porta. Cada
fracció de les escombraries es recull
en dies diferents. La matèria
orgànica, la inorgànica i el paper es
recullen, respectivament, tres, dos i
un dia per setmana (a Torrelles no
hi ha recollida específica d'envasos
perquè s'aplica el model Residu
Mínim).

Amb un model de recollida porta a
porta, per als ciutadans és més fàcil
participar de la recollida selectiva
que no pas no fer-ho, ja que no treure
cada dia la fracció corresponent
implica que no es reculli, i per tant,
haver de guardar-la a casa fins al
dia indicat. Això farà que, com ja ha
passat a Tiana, Tona, Riudecanyes
i a la quinzena de municipis catalans
que fan recollida selectiva porta a
porta, els nivells de reciclatge es
disparin.

Es pagarà
per les bosses
que s'utilitzin

En el nou model de recollida, el
paper, el vidre i la fracció orgànica
podran l l iu rar -se a l  serve i
d'escombraries gratuïtament. En
canvi, la modalitat de recollida de la
fracció inorgànica constitueix la gran
novetat, perquè s'utilitza per cobrar
la taxa d'escombraries. La fracció
inorgànica, això no obstant, s'haurà
de lliurar obligatòriament en unes
bosses estandarditzades per
l'Ajuntament de Torrelles, el preu de
venda de les quals (0,60¤/u)
incorporarà una part de la taxa
d'escombraries. Aquestes seran
unes bosses verdes translúcides, de
40 litres i amb el logotip de
l'Ajuntament ben visible. D'aquesta
manera, com més bosses utilitzades,
més es pagarà de taxa, creant un
incentiu cap a la reducció i el
reciclatge. També s'estandarditzaran
bosses compostables per als grans
generadors de fracció vegetal
(gespa, pinassa...), a 0,40¤/u.

Els ciutadans podran comprar les
bosses estandarditzades en els
comerços col·laboradors del sistema
de recollida, degudament identificats,

cosa que també suposarà una molt
bona promoció del comerç local ja
que les bosses només es podran
comprar al municipi.

Durant el primer any, per facilitar la
transició al nou sistema, el 50% dels
ingressos totals es continuaran
recaptant mitjançant una part fixa,
recaptada amb rebut com fins ara.
Tot i així, la voluntat municipal és
anar reduint progressivament aquest
percentatge per tal que domini la
part variable. També és voluntat
municipal agrupar en una sola taxa
les actualment diferents taxes de
recollida i tractament. Aquesta
darrera -la TAMGREM- la cobra ara
l'Entitat del Medi Ambient.

Per a la taxa dels establiments
comercials se segueix un model
basat en els mateixos principis.
D'altra banda, existeixen serveis
específics de recollida de bolquers,
voluminosos i esporga llenyosa, i
s'ha ampliat l'horari de la deixalleria,
on podran lliurar-se gratuïtament els
materials degudament classificats.

La nova taxa és més justa, més
transparent i incentivadora de la
reducció i el reciclatge dels residus.
Conjuntament amb el sistema de
recollida porta a porta, s'esperen
assolir nivells de recuperació del
75% i fer avenços significatius en
l'àmbit de la reducció.
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