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Fins al moment, l’evolució dels sistemes de pagament per generació implantats el gener de
2011 a Miravet i a Rasquera ha estat positiva. Es tracta de sistemes de pagament d’una part
variable de la taxa d’escombraries mitjançant l’ús de bosses estandarditzades de resta i
envasos que els Ajuntaments distribueixen fent pagar un import que serveix per a finançar
el servei. En ambdós casos, i com en la majoria d’exemples de pagament per generació, es
tracta de sistemes basats en recollida selectiva porta a porta.
La taxa es divideix en dues parts, una de fixa, establerta en 40 € anuals per llar en ambdós
municipis i una part variable, que depèn del nombre de bosses estandarditzades emprades,
amb uns imports de 0,70 € per bossa (de 17 litres) en el cas de la fracció resta (els residus
de bolquers no són subjectes a la taxa) i de 0,30 € per bossa (de 35 litres) en el cas dels
envasos. Els comerços tenen una part fixa que depèn de la categoria comercial, i la variable
és la mateixa que a nivell domèstic.
Alguns dels fets més destacables són:
-

El percentatge de recollida selectiva d’ambdós municipis s’ha incrementat
significativament, sobretot durant el primer any. A partir de 2012 s’observa una
estabilització de les xifres assolides. A Miravet es va passar del 79,9% el 2010 al
87,9% el 2011. Pels primers 4 mesos del 2012, el percentatge de recollida selectiva
ha estat del 86,8%. A Rasquera es va passar del 65,3% el 2010 al 77% el 2011, i
pel període de gener a abril de 2012 s’ha assolit un 77,1% de recollida selectiva.

-

En relació a la reducció global de residus, va ser pel primer any 2011 d’un 18% i
19% de mitjana a Miravet i Rasquera, respectivament. Pels primers quatre mesos de
2012 s’observa una lleugera tendència a l’augment respecte els mateixos mesos del
2011, de 6,6% i 7,6% de mitjana per Miravet i Rasquera, respectivament.

-

Rasquera va canviar de model per les famílies el gener de 2012: durant el primer any
(2011), les bosses estandarditzades s’havien de comprar a l‘Ajuntament, però a
partir de 2012, es varen repartir uns packs de bosses, suficients per quasi tot un
any, a les famílies, en funció del nombre de residents a la llar. L’import d’aquestes
bosses s’afegeix al rebut de la taxa. Aquest canvi, però, no ha tingut gaire incidència
en els resultats fins ara observats.

-

Els Ajuntaments de Rasquera i Miravet van ser premiats el 14 de juny de 2011 com
els consistoris més Sostenibles en el XVII premi Ones Mediterrània. Aquest guardó és
atorgat per Mare Terra Fundació Mediterrània, l’Agència de Residus de Catalunya i
l’Asociación Nacional de Municipios con Instalaciones de Energías Renovables. També
van ser premiats el passat desembre de 2011 amb el VII Premi Iniciativa Medi
Ambient de la Diputació de Tarragona.

Percentatge de recollida selectiva dels residus domèstics de Miravet i Rasquera, pels mesos de
gener a abril de 2012.

