
 

 

 

 

LA RECOLLIDA SELECTIVA DE LA MATÈRIA ORGÀNICA A  LA DEMARCACIÓ 

DE TARRAGONA 

AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DEL PROGRAMA  DE GESTIÓ DE 

RESIDUS MUNICIPALS (PROGREMIC)  

 

INTRODUCCIÓ 

La guia d’orientació  als ens locals sobre l’aplicació dels retorns dels cànons sobre la disposició 

del rebuig dels residus municipals per a l’any 2013, publicat per l’Agència de Residus de 

Catalunya estableix els criteris per als quals els ens locals poden optar als retorns econòmics 

que estableix la Llei 8/2008, mitjançant la qual es regula la naturalesa del Fons de Gestió de 

Residus, els recursos econòmics que la integren, la composició i funcionament que tindrà 

l’esmentat Fons. 

Aquest Fons es nodreix dels cànons imposats a cada tona de rebuig que entra en una planta 

finalista o bé en una incineradora i, entre d’altres conceptes es destina una part important tant 

a la recollida com al tractament de la fracció orgànica dels residus municipals. 

En concret, durant l’any 2013, els municipis o ens supramunicipals que duen a terme la 

recollida selectiva de la matèria orgànica rebran pel concepte “tractament de la FORM” una 

quantitat de 34€/T neta de matèria orgànica dipositada en una planta de tractament de la 

fracció orgànica dels residus municipals. S’entén com a Tona neta les tones recollides de les 

quals s’ha descomptat els nomenats impropis. Per conèixer aquests  percentatges d’impropis, 

l’Agència de Residus de Catalunya du a terme, trimestralment, una valoració dels mateixos per 

a cada circuït de recollida. Cal tenir en compte que un municipi pot tenir diversos circuïts de 

recollida i que, en alguns casos, un circuït inclou diversos municipis alhora. Sol succeir aquest 

darrer cas quan la recollida la du a terme, per exemple, un consorci de municipis o bé un 

consell comarcal. 



Els municipis o ens supramunicipals, també el 2013, rebran pel concepte “Recollida selectiva” 

una quantitat de 9€/Tona sobre la qual s’apliquen uns coeficients de correcció: 

a) Segons el tipus de municipi: es multiplica aquesta quantitat per  1,5 si la població té 

menys de 5000 habitants, 1,28 si està entre 5000 i 50000 habitants i per 1 si és 

superior a 50000 habitants 

b) Segons el percentatge d’impropis: es multiplica aquesta quantitat pel coeficient 

resultant del següent càlcul  y=-0,1667x+3, on x és el percentatge d’impropis, i no es 

cobrarà res per aquest concepte si la quantitat d’impropis és igual o superior al 15% 

Cal tenir present que el PROGREMIC vigent -enguany s’havia d’iniciar la seva renovació- 

estableix que la matèria orgànica recollida ha de tenir, per ser apta per al compostatge, un % 

d’impropis inferior al 15%. A més, estableix com a objectiu la valoració del 55% de la matèria 

orgànica recollida. 

Segons el mateix PROGREMIC hi va haver una producció estable de residus municipals  des de 
l'any 2005-2006 a Catalunya equivalent a 1,64 Kg/habitant/dia que degut a la crisi econòmica, 
fonamentalment, ha baixat progressivament en els darrers dos anys. A Tarragona, segons 
dades de la pròpia Agència de Residus de Catalunya, la producció l’any 2011 ha estat d’1,57 
Kg/persona/dia. Tots els indicis apunten a que la producció ha disminuït l’any 2012, però les 
dades oficials encara no estan publicades i disponibles. Per aquesta raó, per agafant la dada 
d’1,57 kg/persona/dia com a referència, implicaria una producció anual de residus de 573,05 
Kg/persona. Tenint en compte que en la bossa tipus el 36% és matèria orgànica (un 4% de la 
qual fracció vegetal), això representaria una producció anual de matèria orgànica de 183,37 
Kg/persona Per tant, per complir els objectius del PROGREMIC, al 2012 hi hauria d’haver una 
recuperació  d’un 55% de la  matèria orgànica produïda la qual cosa representaria una 
recuperació de 100,85 Kg per persona. 
 

L’estudi que presentem forma part de l’anàlisi que la nostra organització està duent a terme a 

totes les demarcacions catalanes per comprovar el compliment dels objectius del PROGREMIC 

abans de la seva redefinició a partir de l’any 2012. 

 

OBJECTIU DE L’ESTUDI 

 

L’objectiu d’aquesta anàlisi és el de comprovar el compliment del PROGREMIC per part de tots 

els municipis de la demarcació de Tarragona en allò que fa referència a la quantitat de matèria 

orgànica recollida en relació als 100,85 Kg/persona/any previstos i en la qualitat en relació al 

15% dels impropis.  

En una primera revisió s’han observat municipis amb una quantitat d’habitants força important 

i recollida amb contenidors de carrer han estat capaços de mantenir el nivell d’impropis per 

sota del 5%, raó per la qual s’ha considerat aquest nivell com a assolible. A més, entre els 

conceptes de retorn del cànon n’existeix un basat en aquest nivell d’impropis, un element més 

a favor de considerar aquesta quantitat com a desitjable i possible d’assolir. 



Com a objectiu final s’afegeix un objectiu eminentment didàctic de cara a les administracions 

locals i supramunicipals que gestionen els residus consistent en una simulació de les pèrdues 

econòmiques en concepte de retorn del cànon per als municipis de la demarcació per no  

arriben als 100 kg/persona/any i  no assoleixen el  desitjable percentatge  d’impropis del 5% . 

En paral·lel, s’adjunta una estima del valor que hauria de tenir el cànon de residus si hagués de 

sufragar els conceptes de tractament i de la recollida de la matèria orgànica si s’aconseguís la 

implicació dels ens locals per aconseguir els esmentats nivells de qualitat i quantitat. 

 

METODOLOGIA 

 

Com a origen de las dades s’han emprat les publicades per l’Agència de Residus de Catalunya a 

través de la seva pàgina web.  

Pel que fa a la quantitat de FORM recollida per municipi, s’ha emprat la darrera publicació de 

dades de Tones per fracció corresponent a la declaració municipal de l’any 2011, atès que les 

dades corresponents a l’any 2012 estan encara en fase de recollida. Els municipis i ens 

supramunicipals tenen fins el 31 de març per enviar-les a l’Agència de Residus, que sol fer-les 

públiques abans de l’estiu. Per tant, a efectes de càlculs s’han considerat les dades declarades 

l’any 2011, tot i que aquestes són superiors al que s’ha recollit l’any 2012 i es preveu recollir 

l’any 2013. 

Pel que fa a la qualitat, s’ha extret la informació del percentatge d’impropis de les 

caracteritzacions realitzades durant l’any 2012 en cada circuït per part de l’Agència de Residus. 

En aquells casos que un circuït compren diversos municipis, el mateix percentatge d’impropis 

s’ha aplicat a cadascun d’ells. Quan un municipi ha format part de dos circuïts diferents, s’ha 

aplicat al municipi la mitjana de les caracteritzacions 

A partir, doncs, de les dades de producció,  s’ha descomptat el percentatge d’impropis per a 

obtenir les tones netes per municipi i a aquesta dada s’han aplicat els € a rebre en concepte de 

retorn del cànon per tractament i per recollida esmentats en el primer paràgraf d’aquesta 

memòria. Òbviament, es tracta d’una simulació a l’alça, tenint en compte que la  disminució 

dels residus que, tot i que es coneix, encara no ha aparegut publicat oficialment 

 

RESULTATS 

1.- En relació al que es recull a la demarcació 

L’estudi s’ha aplicat als 162 municipis que recullen la matèria orgànica dels 184 municipis de la 

demarcació i s’han dut a terme els càlculs tant a nivell de municipi com de les 10 comarques. 

D’entrada, doncs, hi ha un 10% dels municipis de la demarcació que no estan recollint de 

manera segregada la matèria orgànica. D’aquests 22 municipis, 1 pertany a la Terra alta, 8 al 



Priorat i 13 al Tarragonès. Tant els municipis del Priorat com el de la Terra Alta tenen una 

població inferior als 305 habitants.  

Dels municipis de la demarcació de Tarragona que no recullen selectivament la matèria 

orgànica val la pena destacar que només 6 es troben per sota dels 2000 habitants. Dels 7 

restants,  2 municipis es troben entre 2000 i 3000 habitants, 4 entre 3000 i 5000 i fins i tot 

un, Constantí, es troba pel damunt dels 5000 habitants en un flagrant incompliment de 

l’obligatorietat normativa de realitzar la recollida selectiva inclosa la FORM a tots els 

municipis de Catalunya segons el text refós 1/2009 de la Llei reguladora de residus de 

Catalunya. 

Pel que fa al sistema de recollida hi ha 130 municipis que utilitzen el sistema de recollida 

de contenidors, 25 el sistema porta a porta i 7 municipis recullen simultàniament pels 

dos sistemes 

Durant l’any 2012, en mitjana, a la demarcació s’han recollit 57,78 Kg de FORM bruta/habitant 

amb un nivell d’impropis del 21%. Ambdues dades es troben força allunyades dels objectius de 

100,85 Kg de FORM anuals per habitant amb un nivell d’impropis del 15% que preveia el 

PROGREMIC.   

Només 45 municipis sobrepassen els 100,85 Kg de FORM bruta per habitant  dels quals només 

29 sobrepassen aquesta quantitat en kg nets, la meitat dels quals amb el sistema de recollida 

porta a porta total o parcialment incorporat (Rodonyà comparteix els dos models).  

De fet, 40 dels municipis de la demarcació, prop d’un 25%, no arriben ni a la meitat de 

l’objectiu del PROGREMIC, un 20 % dels quals, 8 municipis, una cinquena part, són urbans o 

semi urbans (població superior als 5000 habitants). 

Els vuit municipis que més matèria orgànica neta produeixen, descomptats els impropis, són 

Vallfogona de Riucorb, Rodonyà, Rocafort de Queralt, Bellmunt de Priorat, Pont d’Armentera, 

Vila-seca, Torre de l’Espanyol, Ulldemolins, amb una quantitat superior als 128,83 Kg de FORM 

neta per any. 

2.- En relació al que es recull a les comarques 

Pel que fa per comarques, els resultats són els següents: 

Alt Camp 

Cinc municipis es troben pel damunt dels 100Kg FORM bruta, Rodonyà, Port d’Armentera i 

Bràfim, Alió i Vilabella. Una mica més del 25% dels 23 municipis de la comarca no arriben ni a 

la meitat de quantitat prevista al PROGREMIC. La mitjana comarcal, de 69,89 kg de FORM 

bruta està molt lluny de les previsions del PROGREMIC 



 

 

Pel que fa a la qualitat de la matèria orgànica, la comarca va presentar el 2012 un promig de 

15,52% d’impropis. 6 municipis estan pel damunt del 15% previst pel PROGREMIC: Alcover 

(18,24%), Montferri (26,65), Valls (17,12) , Vallmoll (26,65), La Riba (16,28) i Vila-rodona 

(26,65) 

 

Baix Camp 

Dels 28 municipis de la comarca únicament Vandellòs, Riudecanyes i Cambrils  superen 

l’objectiu del PROGREMIC en allò que fa referència a la producció en kg de FORM bruta anuals. 

La resta es troba per sota i fins a un 50% dels municipis no arriben a la meitat de l’objectiu. 

Pel que fa a la qualitat de la matèria orgànica, la comarca va presentar el 2012 un promig de 

16,04% d’impropis, un xic superior a l’objectiu del PROGREMIC del 15%. Un total de 13 dels 28 

municipis del baix camp que recullen la fracció orgànica superen aquest 15% d’impropis. 

Riudecols i l’Albiol estan pel damunt el 25% d’impropis 



 

 

 

 

La mitjana de producció de la comarca es troba sobre els 47 kg de FORM bruta per habitant 

anualment, també molt allunyada de l’objectiu del PROGREMIC. 

 

Baix Ebre 

Només quatre municipis del Baix Ebre, Benifallet, L’Ampolla, Paüls i l’Aldea es queden pel 

damunt de la producció prevista del PROGREMIC dels 100 kg de FORM bruta. De la resta dels 

14 municipis de la comarca, justament el més gran, Tortosa, no arriba ni a la meitat de les 

previsions del PROGREMIC, amb 28,82 Kg FORM bruta/persona/any . En mitjana, la producció 

de matèria orgànica bruta és de 63,67 kg per persona anuals. 

 

 

 



Pel que fa a la qualitat de la matèria orgànica, la comarca va presentar el 2012 un promig del 

28% d’impropis, la segona quantitat més elevada de la demarcació, després del Tarragonès. La 

totalitat dels municipis han tingut l’any 2012 un nivell d’impropis superior al 15% i 5 municipis 

superen el 25% d’impropis: Roquetes (25,83%), Tivenys (28,31%), L’Ametlla de Mar (28,36), 

Deltebre i Tortosa i l’Aldea (40,97%) 

 

Baix Penedès 

 

Únicament Masllorenç supera  la producció prevista del PROGREMIC de 100kg de FORM bruta 

anual per habitant. De la resta dels 14 municipis de la comarca, 9 (64%) no arriben ni a la 

meitat de les previsions del PROGREMIC. En mitjana, la producció de matèria orgànica bruta és 

de 36,44kg de FORM bruta per persona anuals, la més baixa de tota la demarcació de 

Tarragona 

 

 

Pel que fa a la qualitat de la matèria orgànica, la comarca va presentar el 2012 un promig del 

17,26% d’impropis.  9 dels 14 municipis de la comarca han tingut l’any 2012 un nivell 

d’impropis superior al 15% i només el Vendrell (18,67%) i Cunit (15,25%) es troben en un nivell 

d’impropis entre el 15 i el 20%. 

 

Conca de Barberà 

 Set municipis de la Conca de Barberà, Vallfogona de Riucorb,  Rocafort de Queralt, Barberà de 

la Conca, Savallà del Comptat, Senan, Pira i Passanant i Bell tall assoleixen els objectius del 



PROGREMIC dels 100 kg de FORM bruta. De la resta dels 22 municipis de la comarca, només 2 

no arriben ni a la meitat de les previsions del PROGREMIC. En mitjana, la producció de matèria 

orgànica bruta és de 72kg de FORM bruta per persona anuals. 

 

 

 

 

Pel que fa a la qualitat de la matèria orgànica, la comarca va presentar el 2012 un promig del 

11,79% d’impropis, per sota de la previsió del PROGREMIC. Aquesta quantitat només és 

superior al nivell d’impropis de Priorat i Ribera d’Ebre. 4 dels 22 municipis de la comarca han 

tingut l’any 2012 un nivell d’impropis superior al 15%, però només lleugerament superior a 

aquests valors: Senan (18,35%), les Piles (18,35%), Serral (15,38%) i Santa Coloma de Queralt 

(15,38%), amb valors inferiors al 20% d’impropis 

 

Montsià 

 

Dos  municipis del Montsià, Masdenverge i  Sant Jaume d’Enveja  assoleixen els objectius del 

PROGREMIC dels 100 kg de FORM bruta per habitant. Tots els municipis presenten una 

producció entre els 76,5 i 105 kg de FORM bruta per habitant. En mitjana, la producció de 

matèria orgànica bruta és de 85,96 kg de FORM bruta per persona anuals. 



Pel que fa a la qualitat de la matèria orgànica, la comarca va presentar el 2012 un promig del 

22,6% d’impropis, pel damunt de la previsió del PROGREMIC. La totalitat dels municipis de la 

comarca han tingut l’any 2012 un nivell d’impropis superior al 15%, dels quals 3 han superat el 

20%: Sant Carles de la Ràpita (23,4%), Sant Jaume d’Enveja (25,32%) i  Amposta (29,18%). 

 

 

Priorat 

10 dels 23 municipis de la comarca del Priorat, dels quals només 15 que recullen selectivament 

la matèria orgànica, superen els objectius del PROGREMIC dels 100 kg de FORM bruta per 

habitant. La resta, tots superen la meitat dels objectius contemplats al PROGREMIC. En 

mitjana, la producció de matèria orgànica bruta és de 109,2kg de FORM bruta per persona 

anuals, el valor més elevat de les comarques de la demarcació. Per contra, hi ha encara 8 

municipis on no s’ha desplegat la recollida selectiva de la FORM, tot i que val a dir que són 

justament aquells que tenen menys de 305 habitants. 

 

 



 

Pel que fa a la qualitat de la matèria orgànica, la comarca va presentar el 2012 un promig del 

10,39% d’impropis, molt per sota de la previsió del PROGREMIC en el millor resultat obtingut a 

la demarcació.  Cap dels municipis de la comarca han tingut l’any 2012 un nivell d’impropis 

superior al 15%. 

Ribera d’Ebre 

4 dels 14 municipis de la comarca  de la Ribera d’Ebre, Torre de l’Espanyol (146,29),  Miravet 

(122,61) i Ginestar (128,5) i Garcia (117,64) superen els objectius del PROGREMIC dels 100 kg 

de FORM bruta per habitant Per contra el 50% dels municipis de la comarca no assoleixen la 

meitat dels objectius contemplats al PROGREMIC. En mitjana, la producció de matèria orgànica 

bruta és de 58 kg de FORM bruta per persona anuals. 

 

Pel que fa a la qualitat de la matèria orgànica, la comarca va presentar el 2012 un promig del 

11,16% d’impropis,  valor per sota de la previsió del PROGREMIC.  Només 2 dels municipis de 

la comarca, Ascó i Mora d’Ebre  han tingut l’any 2012 un nivell d’impropis superior al 21%. 

 

Terra Alta 

5 dels 11 municipis de la comarca del Priorat que recullen selectivament la matèria orgànica, 

Pinell de Brai  (131,9) i Vilalba dels Arcs (124,4), Horta de Sant Joan (112,31), Arnes (106,27) i la 

Fatarella  (107,25) superen els objectius del PROGREMIC dels 100 kg de FORM bruta per 

habitant. La resta de municipis superen, com a mínim, la meitat dels objectius contemplats al 

PROGREMIC. En mitjana, la producció de matèria orgànica bruta és de 92,41 kg de FORM bruta 

per persona anuals, el  segon valor més elevat de les comarques de la demarcació. Hi ha 

encara 1 municipi on no s’ha desplegat la recollida selectiva de la FORM,  Caseres, amb una 

població inferior als 300 habitants 



Pel que fa a la qualitat de la matèria orgànica, la comarca va presentar el 2012 un promig del 

12,54% d’impropis,  valor per sota de la previsió del PROGREMIC.   Cap dels municipis de la 

comarca ha tingut l’any 2012 un nivell d’impropis superior al 15%. 

 

 

 

Tarragonès 

La meitat dels municipis de la Comarca que recullen selectivament la matèria orgànica dels 22 

municipis de la comarca del Tarragonès,  Vilaseca (144,15), Salou (169,04), Altafulla (128,18) i 

Vespella de Gaià (110,43) superen els objectius del PROGREMIC dels 100 kg de FORM bruta 

per habitant. Només el municipi més gran, Tarragona, no assoleixen la meitat dels objectius 

contemplats al PROGREMIC amb una recollida anual de 28,53 kg de FORM bruta/persona. En 

mitjana, la producció de matèria orgànica bruta és de 63,28 kg de FORM bruta per persona 

anuals. Com a resultat extraordinàriament negatiu,ressaltar que encara hi ha 13 municipis de 

la comarca on no s’ha desplegat la recollida selectiva de la FORM.  

 



  

 

Pel que fa a la qualitat de la matèria orgànica, la comarca va presentar el 2012 un promig del 

16,4% d’impropis,  valor que supera  la previsió del PROGREMIC. Sis municipis dels vuit de la 

comarca que fan la recollida selectiva de la FORM superen el 15% d’impropis: Salou (30,55%), 

Altafulla, Vespella de Gaià i Vilallonga del Camp (26,01), Torredembarra (18,23%) i, fent un 

esment especial la ciutat de Tarragona amb un nivell d’impropis del 54,25% el més elevat de la 

demarcació i un dels més elevats de tota Catalunya 

Com a  resum val la pena recopilar tota aquesta informació en una taula per extraure 

conclusions: 

Comarca 
Kg brut 

/ 
habitant 

% 
impropis 

nombre 
de 

municipis 
que 

recullen 
FORM 

nombre de 
municipis> 

100 kg FORM 
bruta/habitant 

% municipis > 
100 kg 

FORM/habitant 

nombre de 
municipis <50 
kg de FORM 

bruta/habitant 

% municipis 
<50 kg 

FORM/habitant 

nombre 
de 

municipis 
que 

superen el 
15% 

d'impropis 

% 
municipis 

que 
superen el 

15% 
d'impropis 

Alt camp (23) 69,69 15,52 23 5 21,7 5 21,7 6 26 

Baix camp (28) 46,96 16,04 28 3 10,7 14 50,0 13 46 

Baix Ebre (14)  63,67 28,00 14 4 28,6 1 7,1 14 100 

Baix Penedès (14) 36,44 17,26 14 1 7,1 9 64,3 9 64 

Conca de Barberà (22) 71,95 11,79 22 7 31,8 2 9,1 4 18 

Montsià (12) 85,96 22,60 12 2 16,7 0 0,0 12 100 

Priorat  (23) 109,10 10,39 15 10 66,7 0 0,0 0 0 

Ribera d'Ebre  (14) 57,95 11,16 14 4 28,6 7 50,0 2 14 

Tarragonès (22) 63,28 28,15 8 4 50,0 1 12,5 6 75 

Terra alta  (12) 92,41 12,54 11 5 45,5 0 0,0 0 0 

TOTAL 57,78 21,06 161 45 28,0 39 24,2 66 41 

           



- En promig, només la comarca del priorat arriba a igualar l’objectiu del PROGREMIC de 

producció de 100 kg de FORM bruta/persona/any amb una producció del 109,1 kg de 

FORM bruta/persona/any. La Terra Alta s’apropa a l’objectiu amb 92,41 Kg de FORM 

bruta per persona/any. 

-  
 

- Comarques com Baix Penedès Baix Camp, Ribera d’Ebre i Alt Camp tenen més de la 

meitat dels seus municipis que no arriben ni tant sols al 50% de l’objectiu del 

PROGREMIC 

 

- Només quatre comarques es troben per sota del 15% d’impropis: Priorat (10,39%), 

Ribera d’Ebre (11,16%), Conca de Barberà (11,79%) i Terra Alta (12,54%). 

 

- El Tarragonès és la comarca amb el contingut més important d’impropis (28,15%) 

seguida de ben a prop del Baix Ebre (28%) i Montsià (22,6%). 

 

- Sembla haver una relació  directa entre  el nombre d’habitants i els kg recollits de 

FORM bruta per habitant en el sentit que, a menor número d’habitants s’aconsegueix 

una major recollida selectiva de FORM. Aquest fet sembla estar d’acord amb el fet que 

en comarques on el nombre d’habitants per municipi és baix  és més fàcil difondre les 

campanyes de conscienciació entre els habitants.  

 



 

 

- Per un altre costat, sembla no haver relació entre el nombre d’habitants i la qualitat de 

la matèria orgànica. Així, hi ha una diferència molt important entre les comarques de 

Tarragona i el Baix Camp, les que tenen més habitants pel que fa a la qualitat de la 

FORM, de l’ordre del 28,15% i del 16,04%, respectivament. Aquest resultat evidencia el 

llarg camí que cal recórrer en educació ambiental pel que fa a la deguda selecció de la 

matèria orgànica. 

 

 
 

- En l’actualitat han començat a aparèixer els resultats de les caracteritzacions del 

primer trimestre del 2013. En el moment de redactar aquesta memòria, a excepció de 

Calafell, amb un 17,82% d’impropis, cap caracterització supera el 15%.  Destaca, però, 

un fet puntual: la presència de lixiviats en les caracteritzacions de Mont-roig del Camp 

i presència de FORM molt descomposta procedent dels Mercats de Reus i de 

Torredembarra. Aquest és un fet preocupant ja que denota que els municipis no 

aporten la matèria orgànica un cop recollida, sinó que  aquesta s’emmagatzema abans 



de ser dipositada a la plata de compostatge amb la conseqüent pèrdua de pes i 

increment del % d’impropis. Aquí destaca la passivitat de l’ARC permetent 

l’emmagatzemament de la matèria orgànica  per part dels municipis 

 

- També destaca el fet que en totes les caracteritzacions apareixen càpsules monodòsis 

de cafè. Una qüestió a tenir en consideració a l’hora de realitzar campanyes de 

conscienciació per millorar la qualitat de la matèria orgànica recollida de manera 

segregada. 

 

3.- En relació als diners perduts en concepte de retorn del cànon a les comarques 

En la introducció d’aquesta memòria ja s’ha especificat que una bona recollida de la matèria 

orgànica ajuda a percebre una quantitat de l’Agència de Residus de Catalunya en concepte de 

retorn del cànon per tractament i per recollida de la FORM per ajudar als municipis a afrontar 

l’augment de costos associat a aquesta recollida selectiva. 

 No arribar als nivells de recuperació previstos al PROGREMIC representa, doncs, una pèrdua 

d’ingressos com també els representa el fet de recollir matèria orgànica amb una quantitat 

d’impropis elevada, En concret, si el nivell d’impropis és més elevat del 15% previst al 

PROGREMIC com a límit per obtenir compost de qualitat- aquest 2013 no es percebrà cap 

quantitat en concepte de recollida. 

Si aplicant aquests conceptes per comarques podem observar que hi hauria 13 dels 15 

municipis de més de 12000 habitants que deixen de percebre un a quantitat superior als 

50000€ l’any 2013 en els supòsits especificats al llarg d’aquesta memòria per no arribar als 

objectius del PROGREMIC de 100 Kg de FORM anuals per persona i no assolir un nivell 

d’impropis del 5% . D’aquests, un pertany a l’Alt Camp (Vall) dos al baix Camp (Cambrils i 

Reus), dos al Baix Ebre (Deltebre i Tortosa), tres al Baix Penedès ( Calafell, Vendrell i Cunit), dos 

al Montsià (Amposta i Sant Carles de la Ràpita) i dos al Tarragonès (Tarragona i 

Torredembarra). Òbviament, són municipis amb un elevat nombre d’habitants i, per aquest 

motiu, no arribar als objectius del PROGREMIc els resulta extraordinàriament perjudicial pel 

que fa a aquest concepte de retorn econòmic. Malgrat tot, hi ha tres municipis a la 

demarcació, amb més de 12000 habitants, també, que tindrien unes pèrdues inferiors als 

5000€: Mont-roig, gràcies a un nivell d’impropis per sota del 15%, Salou, per una recollida 

superior als 100Kg/persona de FORM neta i Vila-seca pels dos conceptes. De fet, aquest és el 

municipi de la demarcació que millor recicla la matèria orgànica en quantitat i qualitat, tot i 

sobrepassar els 20000 habitants. 



 

Tampoc és d’estranyar que les principals pèrdues tinguessin lloc a Tarragona i Reus, com a 

ciutats amb el major número d’habitants de la demarcació. 

Fen una anàlisi detallada per comarques, ens trobem que, sense tenir en compte els municipis 

on encara no es recull la matèria orgànica, les pèrdues més importants s’observen al Baix Ebre, 

Montsià, Baix Camp i Tarragonès.  

En la següent taula es recullen els resultats de l’estima de pèrdues de percepció de retorn del 

cànon especificats per comarques. 

comarca Habitants 

Pèrdua per 
recollir menys 

de 100kg FORM 
neta/habitant 

 
Pèrdua  total 
considerant 
també els 

municipis que no 
recullen FORM 

Pèrdua per 
habitant 

Tarragonès (21)* 216907 836919 1012903,0 4,67 

Baix camp (28) 191947 736603,0 736603,0 3,84 

Montsià (12) 72261 267484 267484 3,70 

Baix Ebre (14) 88736 372934 372934 4,20 

Baix Penedès (14) 101115 482278,0 482278,0 4,77 

alt camp (23) 40049 166762 166762 4,16 

Conca de Barberà (22) 21290 67747,0 67747,0 3,18 

Ribera d'Ebre (14) 21262 85170,0 85170,0 4,01 

Terra alta (11)* 12154 27827,0 29673,8 2,44 

Priorat (23)* 8669 9686,0 15200,8 1,75 

TOTAL 774390 3053410 3236755,6   
*Les comarques assenyalades amb un asterisc es corresponen a aquelles on no tots els municipis reciclen la matèria orgànica 



Les pèrdues més importants per habitant tindrien lloc a les comarques del Baix Penedès 

(4,77€/persona)i Tarragonès (4,67€/persona) seguides de prop del Baix Ebre i el Alt Camp (4,20 

i 4,16€/persona). 

 

4.- En relació als diners en concepte de retorn del cànon 

 

Com ja hem assenyalat en l’anterior paràgraf, en la introducció d’aquesta memòria ja s’ha 

especificat que una bona recollida de la matèria orgànica ajuda a percebre una quantitat de 

l’Agència de Residus de Catalunya en concepte de retorn del cànon per tractament i per 

recollida de la FORM. 

 No arribar als nivells de recuperació previstos al PROGREMIC representa, doncs, una pèrdua 

d’ingressos com també els representa el fet de recollir matèria orgànica amb una quantitat 

d’impropis elevada, En concret, si el nivell d’impropis és més elevat del 15% previst al 

PROGREMIC com a límit per obtenir compost de qualitat no es percep cap quantitat en 

concepte de recollida. 

Seguin la mateixa metodologia podem comprovar el que deixa de percebre la demarcació i els 

gestors dels residus dels diferents municipis. Cal destacar, aquí, que la major part de les 

recollides es fan a nivell comarcal, cosa la qual implica que és el Consell Comarcal qui sufraga 

les despeses de la recollida, que repercuteix en els municipis, però és qui rep les 

compensacions. En molts cassos, aquestes compensacions no reverteixen en els municipis. 

Aplicant, doncs, a les tones netes tractades i recollides els coeficients i fórmules  pertinents, 

amb les Tn recollides l’any 2011, aplicant les qualitats obtingudes en les caracteritzacions del 

2012, la demarcació de Tarragona rebria l’any 2013 en concepte de retorn del cànon una 

quantitat un xic superior al 1508000€. 

Tenint en compte que l’any 2011 a la demarcació 109323 T de rebuig van anar a planta 

finalista i 118244 T. van ser incinerades, en la demarcació, si es mantinguessin aquestes 

quantitats el 2013 es pagaria en concepte d’aportació al Fons de residus una quantitat propera 

al 2029600€ que cobreix abastament el que rebrien els responsables de la gestió de residus. 

Però, que passaria si la qualitat de la matèria orgànica de tots els municipis fos del 5%, una 

quantitat sovint observada en les caracteritzacions  i, per tant, possible d’assolir? -per sota és 

difícil d’obtenir a no ser que es tracti d’un municipi amb recollida Porta a porta i de baix 

nombre d’habitants i amb una bona i continuada campanya de conscienciació- Doncs, que la 

quantitat que rebria la demarcació seria de 2775000€ i escaig.  

Per tant, de seguir recollint de manera segregada la matèria orgànica amb un nivell 

d’impropis elevat li costaria a la demarcació perdre 1.272.000€ i escaig en concepte de 

retorn del cànon 

Més greu resulta encara no assolir els nivells marcats pel PROGREMIC de 100 kg de matèria 

orgànica bruta per habitant, ja que podríem passar a rebre 4500000€ i escaig en el cas que 



aquesta matèria orgànica no tingués un nivell d’impropis superior al 5%, cosa la qual 

representaria una pèrdua de 3053000€ i escaig 

En conclusió, doncs, la demarcació perdria, per no assolir els objectius del PROGREMIC de 

valoritzar el 55% de la matèria orgànica que genera a un nivell d’impropis del 5% més de 3 

milions d’euros 

De quin lloc hauria de sortir aquesta quantitat? Òbviament, amb el previst no arribaríem a 

cobrir aquesta quantitat raó per la qual caldria d’una apujada del cànon de deposició de 

residus a planta finalista i a incineració, que hauria, com a mínim, d’acostar-se als valors 

d’altres països europeus.  

Una producció de 100 kg de FORM neta per habitant anualment representarien un increment 

a la demarcació de prop de 77000 T de matèria orgànica, unes 30000 més a que actualment 

que representarien una disminució de la mateixa quantitat de rebuig aportat a planta finalista i 

incineració. Suposant que la disminució fos per igual en les entrades als dos tipus de plantes 

només s’obtindrien per al Fons de residus 765000€.  

Per arribar, doncs, als 4,5 milions d’euros i escaig necessaris per nodrir el Fons de residus 

destinat a la demarcació de Tarragona caldria que els canons de deposició a planta finalista i 

els d’incineració augmentessin, com a mínim el següent: el finalista s’hauria quasi de 

duplicar i passar a 30€/T i el d’incineració passar, com a mínim, a 16€/T. Òbviament, la 

quantitat hauria d’augmentar si es vol sufragar altres conceptes però si l’objectiu és 

augmentar la quantitat i qualitat de la recollida de la FORM seria necessari, com a mínim, 

aquest augment. 

 

Tarragona, 22 de d’abril de 2013 

 


