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Què és el Pla d’Acció de la gestió 
dels residus municipals? 

• És l’instrument que ha de permetre planificar 
estratègicament les accions  i mesures que cal aplicar per 
millorar la gestió dels residus municipals de Tarragona.millorar la gestió dels residus municipals de Tarragona.

• Consta d’un seguit d’accions mesurades, temporalitzades i 
prioritzades per organitzar juntament amb el servei de 
recollida la seva implantació progressiva.

• S’ha realitzat amb posterioritat a una diagnosi de l’estat 
actual de la gestió en base als aspectes tècnics, sociològics, 
organitzatius i de comunicació.



•Ajuntament de Tarragona 
•Fons de Cohesió de la UE 
•Agència de Residus de Catalunya
•Pla Integral de Barris

Com es financia?

L’Ajuntament de Tarragona ja té consignada una dotació 
pressupostària de 8 milions d’euros per al 2009 que garanteix 
l’execució de la totalitat de les accions previstes al Pla d’Acció



Recopilació i anàlisi d’informació
Àmbits:societat, gestió, comunicació i organització

Gener-Abril 08

Procediment de treball

Presentació, participació i tancament del PlaNovembre-Desembre 08

Esborrany Pla d’acció

Diagnosi 

Maig-Setembre 08

Anàlisi de viabilitatOctubre 08



Estructura del Pla d’Acció 2009-2011

El Pla s’estructura en 6 línies estratègiques principals:

- Recollida domiciliària
- Recollida comercial
- Deixalleries i altres serveis específics- Deixalleries i altres serveis específics
- Prevenció de residus
- Comunicació i participació
- Organització, seguiment i control

Les línies estratègiques contenen 17 programes
d’actuació i 42 accions específiques



Descripció d’accions 
projectades l’any 2009 seguint 
les orientacions del Pla d’Acció



Recollida domiciliària

Implantació de contenidors soterrats a la Zona 
Nord
Prioritat: mitja  /  Estat: en procés de licitació
Finançament: Ajuntament i Fons de Cohesió de la CEE

ObjectiuObjectiu

• Homogenitzar el model de recollida a la Zona Nord
• Agrupar els diferents tipus de contenidors de selectiva en un sol punt
• Augmentar la recollida selectiva
•Optimitzar els costos de recollida i tractament

Descripció
Instal·lació de 104 illes de 5 de contenidors soterrats (un per cada tipus 
de residu)Sant Salvador, Sant Ramón, Santa Isabel, Sant Pere i Sant 
Pau, Quatre Garrofers, Muntanyeta de Sant Pere, Tarragona II, Vall de 
l’Arrabassada i Via Augusta.



Recollida domiciliària

Incrementar les illes de recollida selectiva
Prioritat: mitja-alta /  Estat: pendent de la instal·lació de soterrats 
Finançament: Ajuntament

ObjectiuObjectiu

• Apropar la recollida selectiva als ciutadans
• Agrupar els diferents tipus de contenidors de selectiva en un sol punt
• Augmentar la recollida selectiva
• Optimitzar els costos de tractament

Descripció

• Incrementar les illes de recollida selectiva a Bonavista, La Canonja, 
Zona Centre i Barris de Llevant utilitzant els contenidors substituïts pels 
soterrats.



Recollida domiciliària

Implantar la matèria orgànica a tot el municipi
Prioritat: alta /  Estat: projecte contractat (febrer – juliol 09)
Finançament: Ajuntament i Agència de Residus de Catalunya

Objectiu

• Incrementar la recollida selectiva de matèria orgànica• Incrementar la recollida selectiva de matèria orgànica
• Compliment de la normativa vigent (Llei 9/2008 i Programa de Gestió 
de Residus Municipals de Catalunya (PROGREMIC))
• Optimitzar els costos de tractament

Descripció

• Ampliació del servei de recollida d’orgànica a tota la ciutat 
(instal·lació de contenidors, nous vehicles, ..)

• Campanya de comunicació adreçada a tota la població.



Objectiu

Deixalleries i altres serveis

Pla de seguiment del servei de recollida de 
fracció vegetal
Prioritat: alta /  Estat: desenvolupament tècnic
Finançament: Ajuntament i Agència de Residus de Catalunya

Objectiu

• Millorar i optimitzar el servei de recollida de fracció vegetal a les 
zones urbanitzades on es produeix
• Recuperar la gran quantitat de fracció vegetal compostable
• Millorar l’aportació per part dels ciutadans productors
• Optimitzar el servei de recollida

Descripció

• Analitzar el funcionament actual del servei amb 27 contenidors de 
recollida i executar mesures de gestió i comunicació per a millorar-lo



Objectiu

• Augmentar la recollida de mobles i trastos vells prèvia trucada telefònica i 

Deixalleries i altres serveis

Millores en la recollida de voluminosos
Prioritat: alta /  Estat: desenvolupament tècnic
Finançament: Ajuntament

• Augmentar la recollida de mobles i trastos vells prèvia trucada telefònica i 
disminuir els residus incontrolats
• Millorar la imatge del municipi
• Facilitar l’aportació per part de l’usuari
• Optimitzar el servei de recollida

Descripció

• Analitzar el funcionament del servei i executar mesures per a millorar-lo
• Comunicació del servei i condicions d’ús. 



Objectiu

• Evitar que part de la matèria orgànica entri als circuits de recollida 

Prevenció de residus

Promoure el compostatge casolà
Prioritat: mitja /  Estat: desenvolupament tècnic
Finançament: Ajuntament i Agència de Residus de Catalunya

• Evitar que part de la matèria orgànica entri als circuits de recollida 
d’escombraries

• Donar a conèixer als ciutadans noves alternatives eficaces en la 
gestió i prevenció de residus

Descripció

• Implantar l’autocompostatge, en una primera fase, a 200 habitatges
amb jardí. 

• Accions de formació i seguiment continu dels compostaires



Objectiu

• Millorar la recollida de residus a la Part Alta

Recollida domiciliària

Nou model de recollida a la Part Alta
Prioritat: alta /  Estat: desenvolupament tècnic
Finançament: Ajuntament, Pla integral de barris i Agència de Residus 
de Catalunya

• Millorar la recollida de residus a la Part Alta
• Evitar molèsties als veïns
• Adaptar-se a l’urbanisme
• Millorar la imatge d’aquesta part de la ciutat
• Incrementar la recollida selectiva
• Adaptar el model per a la imminent implantació de la recollida 

selectiva de matèria orgànica.
• Integració del nou model al Pla Integral de Barris



Descripció

• Procés de participació amb els ciutadans i col·lectius de la zona 
per consensuar el model

Nou model de recollida a la Part Alta

per consensuar el model

• Campanya de comunicació del nou model coincidint amb la 
campanya d’implantació de la recollida de matèria orgànica i 
emmarcada amb les accions del Pla de barris.

• Implantar el nou model de recollida



Objectiu

Recollida comercial

Ampliació de la recollida selectiva de cartró 
comercial
Prioritat: alta /  Estat: desenvolupament tècnic
Finançament: Ajuntament

Objectiu

• Augmentar la recuperació de paper i cartró comercial
• Evitar problemes de saturació dels contenidors
• Segregar paulatinament la recollida comercial de la domiciliària

Descripció

• Ampliar el servei de recollida selectiva porta a porta de cartró als 
principals eixos comercials

• Campanya de comunicació del nou servei.



Línia: Recollida comercial

Implantació de la recollida selectiva als 
mercats municipals, hotels i càmpings
Prioritat: alta /  Estat: sol·licitud de finançament
Finançament: Ajuntament i Agència de Residus de Catalunya

Objectiu

• Augmentar la recuperació de matèria orgànica dels 3 mercats 
municipals, 17 hotels i 7 càmpings del municipi

• Augmentar la recollida selectiva de totes les fraccions i optimitzar 
el sistema de recollida

• Reduir els costos de tractament dels residus



Descripció

• Millorar la gestió 

Implantació de la recollida selectiva als 
mercats municipals, hotels i càmpings

• Dissenyar i implantar els mecanismes de recollida per millorar la 
recuperació de residus dels grans productors

• Acords amb els diferents sectors

• Formació del personal dels establiments i seguiment continu amb 
els gestors de les instal·lacions



Accions per barris a iniciar el 2009

Implantació de contenidors 
soterrats a la Zona Nord

Zona
Centre

Part
Alta

Torreforta 
i barris

Bonavista La Canonja Sant Pere i Sant Pau 
i Sant Salvador

Urbanitzacions 
de Llevant

B A R R I S
A C C I O N S 

XX

X

X X X

X

X X X X X X

X

X

XX

Promoure el compostatge casolà

Incrementar les illes de recollida 
selectiva

Implantació de la recollida selectiva 
de matèria orgànica

Disseny i implantació d’un nou 
model de recollida de residus

Implantació d’un pla de recollida 
selectiva del paper i cartró comercial

Implantació d’un pla de seguiment 
del servei de recollida de restes de 
poda i jardineria



Descripció de les accions 
integrades al Pla Integral de 
Barris de Camp Clar 
projectades l’any 2009projectades l’any 2009



Objectiu

Programa educatiu als Centres 
d’Ensenyament de Camp Clar
Estat: contractat Fase inicial: gener – març de 2009
Finançament: Pla integral de barris

Objectiu

• Acostar els participants a coneixements i pràctiques ambientals 
pel desenvolupament sostenible del barri i la seva transformació 
social



Objectius

Projecte: Implantació de la recollida de 
residus comercials
Estat: contractat  Fase inicial: febrer - abril de 2009
Finançament: Pla integral de barris

Objectius

• Augmentar la recuperació de paper i cartró de les activitats
econòmiques del barri.

• Millorar la imatge del barri, reduint la saturació dels contenidors i la 
presència de cartró abandonat

• Promoure la participació dels establiments en el desenvolupament i 
transformació del barri



• Per primera vegada, Tarragona disposa d’un Pla de 
Residus Municipal.
• S’ha elaborat amb la participació ciutadana i es continuarà 
comptant amb la  seva col·laboració.

CONCLUSIONS

comptant amb la  seva col·laboració.
• El Pla ens permetrà treballar en cada barri per millorar els 
resultats de la recollida i la imatge de la ciutat.
• L’ajuntament de Tarragona té la dotació pressupostaria 
per poder garantir l’execució del Pla. 
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Gràcies per la vostra atenció

2009-2011


