Ajuntament d’Argentona

Argentona implanta la Taxa Justa, un nou model de
pagament de la taxa d’escombraries
Amb la Taxa Justa, Argentona vol fer més equitatiu el pagament de la taxa
d’escombraries i, a la vegada, obtenir millors resultats en el reciclatge.
A Argentona, quan l’any 2004 només es reciclava el 15% dels residus, es va implantar
el sistema de recollida porta per porta (PaP) de les fraccions orgànica i rebuig.
En els quatre anys següents, les xifres de reciclatge van augmentar fins al 52%.
Va ser el desembre de 2008 quan, amb una població a la ratlla dels 12.000 habitants, la
recollida selectiva PaP va ampliar-se també a les fraccions paper-cartró i envasos,
de manera que, a la via pública, només hi van quedar –i actualment s’hi mantenen–, els
contenidors de recollida de vidre. De llavors ençà, un any més tard, el percentatge de
recollida selectiva ha arribat al 63%, dada molt superior a la mitjana catalana, que és
del 34%.
Avui dia, el sistema de recollida PaP cobreix diversos nuclis urbans i disseminats del
municipi, i arriba a més del 75% de la població, si bé s’està treballant per implicar a tots
els domicilis properament.
El model PaP és determinant en els resultats de recollida selectiva, ja que el percentatge
de recollida selectiva de la zona PaP és, de mitjana, del 75%, xifra que es redueix
en afegir-s’hi els resultats d’aquell sector del municipi on el model PaP encara no està
implantat. Per això, en conjunt, el percentatge de recollida selectiva a Argentona és del
63%.
Més i millor
No obstant això, els domicilis argentonins que fan esforços per reciclar, no reben cap
incentiu, perquè la taxa d’escombraries no ofereix un tracte equitatiu als ciutadans. En
altres paraules, els domicilis que produeixen més residus paguen el mateix que els que en
generen pocs.
Així doncs, per fer la taxa d’escombraries més justa, la regidoria de Sostenibilitat de
l’Ajuntament d’Argentona ha apostat per un nou model de pagament, que ja ha donat
resultats satisfactoris als països europeus on s’aplica. Aquest nou model de pagament, al
qual anomenem col·loquialment Taxa Justa, a banda d’oferir un tracte més just, permet
aconsegueix nivells de reciclatge molt superiors i, fins i tot, afavoreix la reducció de la
quantitat de residus produïda.
Comencem. Quan?
Després de més d’un any de treballar internament i en el procés participatiu, la Taxa Justa
s’implantarà a Argentona el proper dijous, dia 22 d’octubre d’enguany, en una primera
fase, en període de prova. A partir de l’1 de gener de 2010 quedarà implantada de manera
definitiva, tant en l’àmbit domèstic com en el comercial.
En aquesta primera fase, el canvi afectarà les zones on ja funciona el sistema de recollida
PaP, és a dir, el nucli urbà i el veïnat de Madà.
I... quant?
El funcionament és molt senzill perquè, en realitat, el sistema de recollida és el mateix
que l’actual PaP; l’única cosa que variarà serà la forma de pagament de la taxa
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d’escombraries. Fins ara, tothom pagava les escombraries en un únic rebut anual. A partir
d’ara, amb la Taxa Justa, l’import es dividirà en dues parts:
- Una part fixa, de pagament anual, a través d’un rebut, i que es reduïrà
substancialment, fins a aproximadament 95 €/any.
- Una part variable, que es pagarà a través de la compra de bosses especials per al
rebuig i per als envasos. La bossa de rebuig, de 17 litres i de color vermell, valdrà uns
0,65 €/unitat i la bossa pels envasos, de 35 litres i de color groc, valdrà uns 0,35 €/unitat.
Inicialment, del 22 d’octubre al 31 desembre de 2009, les bosses no seran de pagament,
sinó que les lliurarà gratuïtament l’Ajuntament d’Argentona. A partir del mes de gener de
2010, les bosses s’hauran d’adquirir als comerços col·laboradors.
L’ús d’aquestes bosses especials serà obligatori a partir del 22 d’octubre. Les
bosses incorrectes NO es recolliran.
Parlem-ne
Aquest sistema busca reconèixer l’esforç que fan els ciutadans que realitzen
adequadament la recollida selectiva. Fent bé el procés, moltes famílies veuran reduïda la
taxa d’escombraries.
Posem exemples:
a) una família que treu 1 bossa de rebuig i 2 bosses d’envasos a la setmana, pagarà
aproximadament 165 €/any,
b) una família que treu 5 bosses de rebuig a la setmana, pagarà aproximadament 264
€/any, però
c) una família que fa una bona recollida selectiva i treu 1 bossa de rebuig cada 2
setmanes, i 1 bossa d’envasos a la setmana, pagarà aproximadament 130 €/any, import
inferior als 151 €/any actuals.

Més informació
Des d’ahir, dia 5 d’octubre, i durant les tres properes setmanes, es durà a terme una
campanya informativa perquè tots els domicilis d’Argentona de la zona PaP puguin obtenir
gratuïtament un paquet de bosses de rebuig i un d’envasos.
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Els punts d’informació són els següents:
Oficina Municipal d’Informació Ambiental
C/ Gran, 54 – telèfon 93 797 43 78
Del 5 al 22 d’octubre, de dilluns a divendres, de 9 h a 13 h
L’oficina seguirà oberta a partir del 22 d’octubre
La Sala, a la plaça Nova
Del 5 al 22 d’octubre
De dilluns a divendres, de 17 h a 19.30 h
Dissabte i diumenge, d’11 h a 14 h, i de 18 h a 19.30 h
Centre d’Atenció Primària (CAP)
Del 5 al 9 d’octubre
De dilluns a divendres, de 9 h a 13 h
Igualment, podeu adreçar-vos a la regidoria de Sostenibilitat, a la tercera planta de
l’Ajuntament, al carrer de Ramon Par, 1, telèfon 93 797 49 00.
Per saber-ne més
Sobre la Taxa Justa
- 10/09/08 - La taxa justa en la recollida d'escombraries:
http://www.argentona.cat/index.php?mod=Noticies&id=551.
- 10/10/08 - Expectació i participació a parts iguals en la segona reunió del procés
participatiu de la Taxa Justa: http://www.argentona.cat/index.php?mod=Noticies&id=564.
- 10/02/09: La festa del reciclatge omple la plaça Nova de gom a gom:
http://www.argentona.cat/index.php?mod=Noticies&id=607.
Sobre la recollida selectiva
- 07/04/08 - La Deixalleria d'Argentona estrena nou horari:
http://www.argentona.cat/index.php?mod=Noticies&id=472.
- 06/10/08 - Nou telèfon de contacte per a la recollida de mobles, trastos vells i
electrodomèstics: http://www.argentona.cat/index.php?mod=Noticies&id=560.
- 11/11/08 - Bones notícies sobre la recollida selectiva de les fraccions envasos i orgànica:
http://www.argentona.cat/index.php?mod=Noticies&id=578.
- 02/12/08 - L’ampliació del servei de recollida d’escombraries Porta a Porta va
acompanyada de la retirada dels contenidors dels carrers:
http://www.argentona.cat/index.php?mod=Noticies&id=584.
- 31/08/09 – Rècord de puresa en la recollida de matèria orgànica:
http://www.argentona.cat/index.php?mod=Noticies&sec=Actualitat&id=706.

Argentona, 6 d’octubre de 2009.
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