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2.2. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL FEM SANT ANDREU-AM, PER 

A UN PLA URGENT DE FOMENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS 

PER ASSOLIR ELS OBJECTIUS DE LA UE 

 

 

Vista la moció presentada pel grup municipal FEM SANT ANDREU-AM, 

en data 14 de febrer de 2020, registre d'entrada número 

E2020002608, per a un Pla urgent de foment de la recollida 

selectiva de residus per assolir els objectius de la UE, la qual 

literalment transcrita, diu el següent: 

 

“Se sotmet al Ple de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca la 

proposta d'acord de ple per a un pla urgent de foment de la 

recollida selectiva de residus per assolir els objectius de la 

UE, realitzada pel grup municipal de Fem Sant Andreu – Acord 

Municipal. 

 

La ciutat de Sant Andreu de la Barca en 2018 va generar 

11.759,94,42 tones de residus municipals, de les quals només un 

32% es recullen selectivament, segons dades de l’Agència de 

residus de Catalunya. 

 

Atès que en el conjunt de Catalunya, es recullen selectivament 

el 41,76% dels residus municipals i que en l’Àrea Metropolitana 

de Barcelona, es recullen selectivament el 36,10% dels residus 

municipals. 

 

Atès que les xifres de Sant Andreu de la Barca també disten molt 

del nivell d’altres municipis catalans similars en nombre 

d’habitants com Martorell (51,85%), Molins de Rei (46,62%), 

Salou (41%), o Sant Vicenç dels Horts (37,67%). 

 

Vist que la vila de Sant Andreu de la Barca amb un 32% es troba 

molt per sota de l’objectiu del 60% de recollida selectiva bruta 

(de forma que quedi un 50% de recollida selectiva neta) que 

estableix l’Agència de Residus de Catalunya al Programa General 

de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya per al 

2020 i de les recomanacions i directives europees,  

 

Vist que les normatives europees marquen que l’any 2025 s’arribi 

al 55%, el 2030 al 60% i el 2035 al 65% de recollida selectiva. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Vist que l’Any 2016 el reciclatge a l’estat espanyol se situava, 

segons l’Eurostat en el 33,3% mentre que la mitjana europea era 

del 45% amb països com Alemanya que ja arribaven al 66% o amb 

altres com Àustria, Bèlgica o Holanda amb taxes superiors al 

50%. A Catalunya la mitjana està molt per sobre de l’espanyola, 

però encara no arriba al 50%. 

 

Vist que aquest baix nivell de recollida selectiva a Sant Andreu 

de la Barca es dóna en gairebé totes les fraccions que es 

recullen selectivament: paper/cartró, envasos, vidre i orgànica. 

Cal fer servir més i millor els contenidors de recollida 

selectiva i les deixalleries mòbils. 

 

Les deixalleries mòbils apropen als ciutadans la cultura del 

reciclatge, al permetre recollir de forma separada aquells 

residus quotidians com són piles, bateries, olis, medicaments, 

tinta i tòner, aerosols, bombetes, pintures, etc.... que si no 

es porten a la deixalleria, acaben irremeiablement en els 

contenidors de rebuig, impedint el reciclatge i produint 

contaminació. 

 

L’escàs increment del volum de la recollida selectiva, provoca 

una excessiva generació de la resta de residus, que en 

l’actualitat s’han de tractar mitjançant abocadors i dipòsits, 

incineració, etc... contribuint a l’impacte mediambiental i 

sobre la salut de les persones, a més del malbaratament de 

recursos que malauradament queden fora del sistema de 

reutilització i reciclatge.  

 

Les conseqüències d’aquest baix nivell en reciclatge no són 

només ambientals, sinó també econòmiques: més residus enviats a 

tractament finalista representen més costos per a 

l’administració i menys ingressos provinents de la valorització 

de materials. 

 

Vist que se seguirà penalitzant als ajuntaments que ho fan 

pitjor, el cost que han de pagar els ajuntaments per cada tona 

de rebuig no separat que es diposita en abocadors i 

incineradores s’ha anat incrementant dels 10,- € per Tona de 

2011 als 40,- de 2019 o als 47,- previstos per 2020. Encara 

lluny dels 200,- € per Tona de penalització que paguen gran part 

d’ajuntaments europeus. Aquests diners recaptats s’han 

d’utilitzar en polítiques ambientals i de sensibilització. 

 

Vist que és necessari potenciar les bones pràctiques en la 

separació domèstica i comercial dels residus. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

La moció ha estat sotmesa a votació i el resultat ha estat: 6 

vots a favor de FEM Sant Andreu-AM i 2 de PODEMOS; 10 vots en 

contra del PSC-CP i 2 de C’s; per la qual cosa, no assolit el 

nombre de vots perquè siguin aprovats els acords següents: 

 

PRIMER: Instar l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a 

presentar al Ple en el termini de 3 mesos un pla urgent per la 

millora de la gestió dels residus municipals, per aconseguir 

incrementar el nivell de recollida selectiva i assolir els 

objectius marcats per la UE de reciclatge l’any 2020. 

 

SEGON: Modificar abans de 3 mesos la web municipal per a 

unificar en un sol punt, clar, visible i fàcilment accessible, 

àgil, didàctic i útil, tota la informació existent entorn la 

recollida de residus i el seu reciclatge (serveis i horaris de 

les deixalleries mòbils, costos, pressupostos, dades sobre el 

reciclatge i la recollida selectiva a la ciutat i consells per a 

la reducció i la reutilització). 

 

TERCER: Promoure una campanya de conscienciació dirigida al 

conjunt de la ciutadania, amb l’objectiu de sensibilitzar sobre 

les bones pràctiques en la gestió dels residus i la recollida 

selectiva. 

 

QUART: Instar a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a 

estudiar la separació de la Taxa de Recollida de Residus de 

l’IBI així com promoure bonificacions als ciutadans que 

realitzin la recollida selectiva i penalitzacions aquells que no 

reciclin. 

 

CINQUÈ: Promoure una campanya específica sobre la recollida 

porta-porta entre els establiments comercials (especialment en 

els sectors d’hostaleria i alimentació) i fer un seguiment de la 

quantitat i qualitat dels residus generats en els establiments 

comercials. 

 

SISÈ: Garantir que en les festes majors dels barris i altres 

esdeveniments de la ciutat, es realitzi la recollida selectiva 

del 100% dels residus, dotant dels contenidors, papereres, 

personal i vehicles necessaris i tot el material gràfic i 

publicitari de sensibilització que calgui a més de fer arribar 

la informació detallada a totes les entitats, firaires i 

establiments que intervinguin. Estudiar l’aplicació d’incentius 

pel bon ús del sistema de recollida selectiva en les subvencions 

que reben aquestes entitats o bonificacions en les taxes 

d’ocupació d’espai públic. 

 

SETÈ: Promoure un sistema de contenidors d’obertura i control 

amb targeta personalitzada. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

VUITÈ: Traslladar els presents acords al conjunt d’AAVV de Sant 

Andreu de la Barca, a associacions i agrupacions del comerç i 

serveis de Sant Andreu de la Barca, l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona i l’Agència Catalana de Residus”. 
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