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RESUM CAMPANYA INFORMATIVA I SANCIONADORA 2014
Durant aquest any 2014, el Departament de Neteja Pública de l’Ajuntament de
Tarragona i la Unitat de Medi Ambient de la Guardia Urbana, ha continuat
realitzant la campanya informativa i sancionadora que es va iniciar l’agost de
2012, i que té com a finalitat disminuir els actes incívics relacionats amb la
neteja viària, recollida de residus i salubritat pública, com per exemple els
residus deixats fora els contenidors o els mobles deixats a qualsevol punt de la
ciutat fora del servei de recollida programat.
Si bé el balanç del 2013 va ser molt positiu en aquest aspecte ja que es van
aconseguir reduir en gran mesura la quantitat de residus incontrolats (no
dipositats al seu lloc per incivisme), durant aquest 2014 s’ha observat un
estancament en aquesta quantitat de residus.
Des de l’inici de la campanya i fins al desembre de 2013, la quantitat de residus
incontrolats a la Part Alta havia passat de 2.000 kg/diaris a 300 kg/diaris i a la
resta de la ciutat, havia passat de 10.000 kg/diaris a 6.000 kg /diaris.
Aquest any 2014 s’ha anat observant que malgrat continuar amb la campanya
informativa i sancionadora no s’aconsegueix reduir notòriament aquesta
quantitat de residus. En algunes èpoques de l’any aquestes quantitats
tendeixen a disminuir però en d’altres èpoques de l’any, especialment en
èpoques de festes, continuen igual.
Podríem dir que estem estancats en aquestes quantitats de residus incontrolats
a la via pública, el que ens indica que hem de continuar destinant esforços a la
campanya informativa i sancionadora.
Resum resultat campanya 2014
De tota manera, cada vegada és més la gent informada sobre la correcta
separació i gestió dels nostres residus. Aquest 2014 han sigut 639 les
persones avisades i 71 les sancions tramitades per haver realitzat actes
incívics en referència a la gestió dels residus i neteja pública.
Aquesta campanya continua donant fruit, i les millores que se n’obtenen
serveixen per poder reorganitzar els serveis de neteja i poder incidir en les
zones de la ciutat on encara no s’han assolit els objectius de millora de
l’incivisme.
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Com s’observa dels resultats, des de l’Ajuntament es continua prioritzant la
informació, ja que el 90% de les actuacions han estat informatives, en front del
10% que han estat sancionadores.
A més dels actes incívics habituals, com són bosses de brossa i cartrons
deixats fora dels contenidors o en qualsevol punt de la via pública, aquest any
també s’han obert expedients sancionadors per altres tipus d’actes incívics:
-

-

2 sancions per abocaments de runa en terrenys i camins.
1 sanció per penjar anuncis publicitaris al mobiliari urbà.
2 sancions de caràcter greu per abocar molts mobles, fustes i altres
residus voluminosos a la via pública (fora del servei de recollida de
mobles programat per l’ajuntament).
1 sanció per dipositar runa en un contenidor de poda.
1 per dipositar envasos al contenidor de paper i cartró.

Agents de paisà a la Part Alta
Aquest any 2014 cal destacar, com a novetat a la campanya, el seguiment de
punts incontrolats d’abocaments de residus per part d’agents de paisà de la
Unitat de Medi ambient de la Guardia Urbana i de l’equip d’informació
ambiental del departament de Neteja Pública, amb la finalitat de trobar
ciutadans quan estant abandonat les seves escombraries en llocs no
autoritzats.
Més concretament, els agents han estat realitzant el seguiment, en diferents
franges horàries i dies de la setmana, de diferents punts d’abocament de
residus dels carrers Trinquet Vell, La Nau, Destral, Vilaroma, St. Domènech,
Riudecols, Cavallers, Calderers, Cuirateries, etc.
En aquestes tasques de seguiment s’han trobat “in-fraganti” diversos ciutadans
dipositant les seves escombraries a la via pública, fora dels punts i horari
establert.
Col·laboració ciutadana
Encara queda camí per recórrer, i demanem una ajuda extraordinària als
ciutadans de Tarragona per continuar reduint aquests actes incívics, per la qual
cosa agrairem la col·laboració de totes les persones que detectin algun acte
incívic i ens vulguin informar a través del telèfon verd.
L’Ajuntament de Tarragona compta amb un telèfon d’atenció al públic que és el
telèfon verd 977 296 222 i una adreça de correu electrònic
(mediambient@tarragona.cat) on tots els ciutadans es poden adreçar per poder
manifestar les seves consultes, queixes, suggeriments i denúncies d’incivisme.
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Sense deixar de banda la continuïtat de les nostres tasques fins ara realitzades
per reduir l’incivisme i, en conseqüència, millorar la imatge de la nostra ciutat,
creiem que el següent pas és intentar millorar la recollida selectiva a la nostra
ciutat, tant a nivell domèstic com a nivell comercial.
Per la qual cosa, durant el proper any 2015 es començarà a incidir en aquest
tema mitjançant control de la recollida selectiva i els pertinents avisos
personalitzats a les persones que s’hagi detectat que no han separat
correctament els seus residus.
Cal recordar que d’acord a l’article 98.5 de la Ordenança General de
Convivència Ciutadana i Ús dels espais públics de Tarragona “La brossa i les
deixalles s’hauran de dipositar als contenidors corresponents, contingudes en
bosses homologades que evitin la seva dispersió i en l’horari fixat per
l’Ajuntament. A aquest efecte, s’hauran d’utilitzar els contenidors de recollida
selectiva, com ara els de paper i cartró, els de vidre, els de plàstic, els
d’envasos, els de fracció orgànica i altres que es puguin determinar”.
Aprofitant l’avinentesa, recordem a tots els ciutadans/es que a la pàgina web de
l’Ajuntament es poden consultar els horaris establerts per dipositar les
escombraries, els horaris i condicions dels serveis de recollida de mobles i de
les deixalleries, com fer la recollida selectiva, etc. (www.tarragona.cat).

Tarragona, 16 de desembre de 2014.
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RESUM CAMPANYA SANCIONADORA
Gener – Desembre 2014
Total sancions: 71
o 36 comercial
o 35 domèstica
Sancions per zones de la ciutat:
34 Centre:
o 24 comercial
o 10 domèstica
23 Part Alta:
o 7 comercial
o 16 domèstica
4 Torreforta:
o 3 comercial
o 1 domèstica
5 domèstica Vall Arrabassada
1 comercial a les Gavarres
1 domèstica a La Móra
1 domèstica Boscos de Tarragona
1 domèstica urb. Pedrol
1 comercial polígon industrial Riuclar
Motiu de les sancions:
38 per residus (bosses de brossa i cartrons) fora dels contenidors
21 per bosses de brossa a la via pública
3 per bosses de la brossa dins paperera via pública
3 per residus (bosses de brossa i cartrons) fora de les papereres mòbils de la Part Alta
2 per abocament de runa i/o residus varis en un solar
1 per mobles abandonats al carrer
1 per no fer la recollida selectiva correctament (envasos dins contenidor d’orgànica)
1 per abocament de runa dins el contenidor de poda
1 per penjar cartells al mobiliari urbà
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Resum sancions des del setembre de 2012 fins al desembre de 2014:
Set - Des 2012
103

Gener –
juny 2013
42

Juliol – Des
2013
24

Gener –
Juny 2014
37

Juliol – Des
2014
32

TOTAL
238

Rendiment de la campanya:
Pel que fa al rendiment de la campanya sancionadora d’aquest 2014, cal tenir en
compte que s’han realitzat 1.067 inspeccions de residus, ja siguin a bosses
d’escombraries, caixes de cartró, etc.
De totes aquestes inspeccions s’han arribat a obrir els 71 expedients sancionadors.
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RESUM AVISOS
Gener – Desembre 2014

Any 2014
Total avisos: 639
-

541 per recordatori del servei de recollida de residus
98 per avisos a presumptes infractors (incivisme)

Anys 2012 i 2013
2.344 persones:
-

1.965 per recordatori del servei de recollida de residus
379 per avisos a presumptes infractors

Total avisos des del 2012 : 2.983
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