
 

En Marc Giribet i Gavara, actuant en nom i representació del Grup Municipal 

Fem Sant Andreu-Acord Municipal a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, 

presenta la següent moció per tal que sigui debatuda i votada en el Plenari 

Municipal. 

MOCIÓ PER UN PLA URGENT DE FOMENT DE LA RECOLLIDA 

SELECTIVA DE RESIDUS PER ASSOLIR ELS OBJECTIUS DE LA UE, 

SEPARAR LA TAXA DE RESIDUS DE L’IBI I PROMOURE  UN SISTEMA 

DE CONTENIDORS  D’OBERTURA  I CONTROL  AMB TARGETA.  

La ciutat de Sant Andreu de la Barca en 2021 va generar 12.215 tones de residus 

municipals, de les quals només un 33,68% es recullen selectivament, segons 

dades de l’Agència de residus de Catalunya. No només això, si no que ha baixat 

respecte el 2020. 

 

Atès que en el conjunt de Catalunya, es recullen selectivament el 46,63% dels 

residus municipals i que en el Baix Llobregat es recullen selectivament el 41,97% 

dels residus municipals. 

 

Atès que aquest baix nivell de reciclatge a Sant Andreu de la Barca contrasta 

amb el d’altres municipis veïns, com Palleja (58, 06%), Sant Joan Despí (41,52%), 

Sant Just Desvern (65,15%), o Gavà (43,33%). 

 

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

d’altres importants municipis catalans com Rubí (38,83%), Terrassa (44,08%), 

Manresa (43,31), Montcada (48,88%), Girona (53,82%), Vic (60,62%) o Martorell 

(54,21%). 

 

Vist que la vila de Sant Andreu de la Barca amb un 33,68% 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. 

 

Per aquest motiu el grup municipal de Fem Sant Andreu – Acord Municipal 

proposa al ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca els següents 

ACORDS: 

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, mitjançant la contractació d’educadors ambientals 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 - Desenvolupar  la recollida pneumàtica i  soterrar contenidors de 

residus en aquells carrers que sigui possible. 

SISÈ -  Promoure una campanya específica entre els establiments comercials 

(especialment en els sectors d’hostaleria i alimentació) sobre la recollida 

selectiva i fer un seguiment de la quantitat i qualitat dels residus generats en els 

establiments comercials.  

SETÈ - Garantir que en els  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. 

VUITÈ - Promoure un sistema de contenidors d’obertura i control amb targeta 

personalitzada que permeti bonificar qui més recicli. 

NOVÈ – Promoure un sistema intel·ligent de recollida de residus per fer-ho 

eficient, on es pugui detectar on és necessària la intervenció i eviti 

contaminació acústica, desplaçaments innecessaris entre d’altres. 

DESÈ - Traslladar els presents acords al conjunt d’AAVV de Sant Andreu de la 

Barca, a Agrupació del Comerç i Serveis de Sant Andreu de la Barca, l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona i l’Agència Catalana de Residus. 

 

Marc Giribet i Gavara 

Portaveu Fem Sant Andreu – Acord Municipal 

A L’ATENCIÓ DE L’IL·LUSTRÍSSIM ALCALDE DE SANT ANDREU DE LA BARCA. 
 


