
MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR (CUP)
PER A LA MILLORA I AMPLIACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA

SELECTIVA AL NUCLI URBÀ 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Segons les últimes dades publicades per l'Agència de Residus de Catalunya

(2015), Riudoms genera un total de 2.507'91 tones de residus municipals (RM)

el que significa que tenim una mitjana de generació de 378'1 Kg/habitant/any.

Del total de la brossa generada, únicament 971'6 tones es recullen de forma

selectiva,  és a  dir,  que sols  reciclem el  36'59% dels residus que generem,

mentre que la resta, el 63'41% (1.590'31 tones) no es reciclen i van a parar als

contenidors de rebuig. 

GENERACIÓ DE
RESIDUS

tones % kg/hab/any

Recollida Selectiva 971,60 36,59 138,34

Rebuig  1590,31 63,41 239,76

TOTAL  2507,91 100 378,10

La mateixa Agència de Residus de Catalunya (ARC) també ha publicat estudis
sobre  caracteritzacions  de  residus  per  tal  de  definir  la  «bossa  tipus»  i  el
potencial de recuperació, valorització i reciclatge que hi ha en la generació de
residus a Catalunya. Aquests estudis determinen que el 84% dels residus que
generem són potencialment reciclables, i que per tant, haurien de ser recollida
selectiva, mentre que únicament el 16% no es pot reciclar i per tant, hauria de
ser gestionat com a rebuig. 

Si analitzem la gestió dels residus a nivell macroeconòmic, cal destacar que la
recollida selectiva i el reciclatge comporta uns ingressos/beneficis tant per la
valorització dels residus com per la recuperació de materials. Igualment, però
de forma totalment contrària, la gestió del rebuig a través d'altres tractaments
finalistes (incineració o dipòsit) representa un cost molt elevat. A tot això, cal
afegir  els  cànons  que  reben  les  administracions  pensats  per  a  incentivar  i
beneficiar la recollida selectiva i alhora penalitzar i incrementar els costos de la
gestió del rebuig. 



Però si analitzem més a fons únicament les dades de recollida selectiva (RS)

referents a Riudoms, cal destacar que aquestes inclouen totes les fraccions

valoritzables.  D'una banda,  podem diferenciar  la  recollida selectiva  a través

dels contenidors que trobem a la via pública i que són d'ús més freqüent per la

ciutadania  (orgànica,  paper  i  cartró,  vidre,  envasos),  i  de  l'altra  la  recollida

selectiva  que  per  la  seva  naturalesa  es  realitza  a  través  de  la  deixalleria

municipal com per exemple; bateries, pintures, fustes, RAEE, REPQ...

RECOLLIDA
SELECTIVA

tones %

Contenidors carrer 786,07 85,67

Deixalleria municipal 131,53 14,33

TOTAL  917,60 100

D'altra  banda,  si  analitzem  el  nombre  de  contenidors  que  podem  trobar
distribuïts per tot el nucli urbà podem extreure les següents dades: 

 CONTENIDORS Núm. %

Àrees de contenidors soterrats (5 fraccions) 11 30,6

Àrees de contenidors superfície (5
fraccions)

9 25,0

Àrees de contenidors superfícies (2
fraccions)

16 44,4

Es pot establir una relació directa entre el valor de la recollida selectiva i el
nombre de contenidors. De manera, que podem afirmar que un increment del
nombre de contenidors de recollida selectiva (+RS) i una reducció del nombre
de contenidors de rebuig (-rebuig) pot incrementar el percentatge de recollida
selectiva a nivell municipal la qual cosa comporta un triple benefic, envers la
sostenibilitat: 

 Benefici econòmic: permet reduir costos i incrementar ingressos en el

balanç anual.



 Benefici  ambiental:  evitem  consum  de  recursos  i  evitem  emissions

contaminants. 

 Benefici social: millora les condicions de vida i garanteix la igualtat de

drets i serveis.  

A la  vista  de les dades,  podem afirmar que totes les àrees de contenidors
soterrats garanteixen el servei i la possibilitat de realitzar la recollida selectiva
de  les  principals  fraccions  valoritzables  que  es  generen  a  nivell  domèstic
(orgànica, paper, vidre, envasos). 

D'altra banda, tothom comparteix que un element clau per potenciar i millorar la
recollida  selectiva  és  la  presència  i  creació  de  àrees  de  contenidors
«completes», com ho serien les àrees de contenidors soterrats (5 fraccions).  

Però lamentablement això no és així al nostre poble, ja que el major nombre
d'àrees de contenidors són incompletes. Del total  d'àrees de contenidors de
superfície (25), tant sols 9 (36%) estan completes (5 fraccions) mentre que la
majoria, 16 (64%) no són completes, i sols permeten la recollida de l'orgànica i
el rebuig (2 fraccions), amb l'agreujant que únicament una d'aquestes dues és
valoritzable, i a més, és la que compta amb un contenidor més petit. Si ens
fixem en el total de contenidors, incloent els soterrats, sols el 56% de les àrees
de contenidors són completes mentre que el 44% no ho són.

En resum, entenem que com a municipi  tenim molt  de camí a recórrer  per
millorar la recollida selectiva, tant en quantitat com en qualitat, i les dades ens
així ho indiquen. Alhora, compartim el fet que tots els veïns, independentment
de la zona on visquin, tinguin les mateixes oportunitat i gaudeixin dels mateixos
servei. 

Partint de la base que la implicació i sensibilització de la ciutadania és clau per
millorar els nivells de recollida selectiva, però des de l'administració cal facilitar
al  màxim  aquesta  tasca.  Com  hem  dit,  un  dels  fets  determinants  és  que
qualsevol punt o àrea de contenidors, pugui garantir la recollida selectiva de
totes les fraccions, sobretot les valoritzables. 



Si  ens  fixem  en  la  distribució  i  ubicació  de  les  àrees  de  contenidors  de
superfície que no estan completes (2 fraccions), aquestes es concentren en 3
zones molt definides i diferenciades:

 Urb. Molí d'en Marc (6)

 Urb. La Soleiada (4)

 Sector Est (C/Salvador Espriu i Ctra. Cambrils) (5)

Aquestes  zones  presenten  mancances  i  greus  deficiències  en  el  servei  de
recollida selectiva, ja que el fet de no tenir contenidors de recollida selectiva
propers i de referència (vidre, envasos i paper i cartró) perjudica a les famílies i
els habitatges a l'hora de fer una correcta recollida selectiva, i això ni ajuda ni
incentiva a separar i reciclar correctament els residus. 

En definitiva, cal treballar per millorar els nivells de recollida selectiva, i alhora

cal, sobretot, millorar el servei, a partir d'una planificació i reorganització de les

àrees de contenidors,  per garantir  que tota la ciutadania tingui els mateixos

drets i serveis, independentment de la zona del poble on es trobi. 

Per  tot  l'exposat,  la  Candidatura  d'Unitat  Popular  proposa  al  Ple  municipal
l'adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.  Agrupar, suprimir o modificar l'actual zonificació de contenidors de
superfície de Molí d'en Marc, La Soleiada i el sector est, així com completar les
que no ho estan, per tal de garantir que totes les àrees de contenidors presents
al  municipi  siguin  completes  (5  fraccions:  orgànica,  vidre,  paper  i  cartró,
envasos  i  rebuig),  a  fi  de  facilitar  i  garantir  la  recollida  selectiva  a  tota  la
ciutadania i a tot el nucli urbà, en igualtat de condicions.

SEGON. Eliminar qualsevol punt d'aportació de residus a la via pública que no
disposi de tots els contenidors que permetin una recollida selectiva completa (5
fraccions).

TERCER.  Informar  i  difondre  detalladament  dels  canvis  i  millores  a  tota  la
ciutadania, de forma personalitzada, i  a través dels mitjans municipals (BIM,
pantalla, web, xarxes...) per tal de difondre el servei i fomentar-ne el seu ús i
coneixement.



QUART.  Comunicar i traslladar aquests canvis així com les noves ubicacions a
als  responsables  de  recollida  de  l'empresa  comarcal  SECOMSA per  tal  de
garantir  el  buidat,  el  correcte funcionament del  servei  i  el  seu seguiment si
convé. 

CINQUÈ. Executar els presents acords en el termini màxim de sis mesos des

de la seva aprovació. 

Riudoms, 26 d'octubre de 2016

Pere Campíñez Salas 

Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular


