
 

MOCIÓ PER LA MILLORA DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS 
MUNICIPALS A VILANOVA 

 
Vilanova genera cada any 33.000 tones de residus municipals, de les quals només un 34% 
es recullen selectivament. Si d’aquests residus es descompten els impropis (residus que no 
són separats correctament), s’obté que només un 27% de tots els residus que genera la 
ciutat es destinen a reciclatge. 

Aquest nivell de reciclatge contrasta amb el d’altres municipis catalans, com és el cas de 
Matadepera (amb un 90% de recollida selectiva), Tiana (86%), Sant Sadurní d’Anoia (79%), 
Manlleu (71%) o Girona (46%). I es troba molt per sota de l’objectiu del 60% de recollida 
selectiva que estableix l’Agència de Residus de Catalunya al Programa General de Prevenció i 
Gestió de Residus i Recursos de Catalunya per al 2020. 

A Vilanova, la recollida selectiva ha mostrat una tendència decreixent en els últims anys, 
passant d’un índex del 44% el 2010 al 34% actual. 

 

La baixada s’ha produït en gairebé totes les fraccions que es recullen selectivament: 
paper/cartró, envasos i orgànica. Només la recollida de vidre mostra una tendència 
lleugerament creixent.  

D’altra banda, la qualitat dels materials recollits, en especial l’orgànica, és baixa: l’any 2015, 
un 12% dels residus recollits al contenidor d’orgànica eren impropis, i aquest nivell va arribar 
al 20% en l´últim trimestre de l’any. Això dificulta, o fins i tot impossibilita, el reciclatge de la 
fracció orgànica, i l’esforç que fan els ciutadans separant els residus a la llar pot ser inútil, ja 
que el compost que es produeix no es pot emprar als camps. 



 

Les conseqüències d’aquesta davallada en reciclatge no són només ambientals (cada cop 
enviem més residus a l’abocador, amb el malbaratament de recursos que això representa i 
l’impacte ambiental que genera, principalment pel que fa al canvi climàtic), sinó també 
econòmiques: més residus enviats a tractament finalista representen més costos per a 
l’ajuntament i menys ingressos provinents de la valorització de materials. Cal tenir en compte 
que la recollida i tractament de residus representa una de les partides més importants de 
l’Ajuntament (només la recollida suposa un cost de 6 milions i mig d’euros l’any). 

El desembre de 2013 el ple de Vilanova va aprovar una moció presentada per la CUP per 
millorar els percentatges de reciclatge, reducció i reutilització de residus urbans. Aquesta 
moció incloïa cinc acords que, a data d’avui, no s’han dut a terme. 

 

Per tot això, des de la Candidatura d’Unitat Popular proposem al ple de Vilanova i la Geltrú 
els següent ACORDS: 

 

PRIMER- El ple de Vilanova i la Geltrú es compromet a millorar la gestió dels residus 
municipals, i a assolir un índex de recollida selectiva bruta del 60% el 2020, d’acord amb 
l’objectiu establert al Programa General de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de 
Catalunya. 

SEGON- Per tal d’assolir aquest objectiu, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú durà a terme 
les següents accions durant el proper any 2016: 

• Unificar en una sola plana web, àgil, didàctica i útil, tota la informació existent entorn 
la recollida de residus i el seu reciclatge (serveis i horaris Punt Net, taxes, 
desglossament del cost del servei, percentatges de reciclatge a la ciutat, llocs i 
horaris de la deixalleria mòbil, quins residus van a cada contenidor, etc.), i consells 
per a la reducció i la reutilització. 

• Realitzar una campanya informativa sobre la gestió de residus, en què s’informi als 
veïns de la situació actual (resultats, cost del servei, etc.) i dels mitjans que 
l’Ajuntament posa a disposició dels veïns per tal de facilitar el reciclatge dels residus. 
Emprar, per a aquesta campanya, tots els mitjans de què disposa l’ajuntament: 
departament de participació, mitjans de comunicació propis, centres cívics, etc. I 



publicar articles i anuncis relacionats amb la gestió dels residus en mitjans locals no 
municipals com el Diari de Vilanova. 

• Fer un estudi de la contenerització existent (disponibilitat de contenidors per a la 
recollida selectiva) i modificar si cal el nombre i ubicació dels contenidors per tal que 
cap ciutadà s’hagi de desplaçar més de 100 metres per depositar els residus. 
Augmentar el nombre de contenidors de recollida selectiva (especialment d’envasos i 
paper/cartró) i reduir el nombre de contenidors de resta. 

• Instal·lar materials informatius a les àrees d’aportació de residus (àrees de 
contenidors), per tal que els ciutadans sàpiguen clarament què va a cada contenidor. 

• Millorar la recollida comercial de cartró: dur a terme una campanya per assolir noves 
adhesions al model de recollida porta a porta. 

• Potenciar l’autocompostatge dels residus orgànics, mitjançant una campanya 
informativa i la subvenció de compostadors, tant a les llars amb jardí (compostadors 
de jardí) com a les vivendes plurifamiliars (vermicompostadors). Fer un seguiment de 
les llars que realitzen el compostatge dels residus per tal de quantificar els residus 
gestionats per aquesta via. 

• Potenciar el compostatge comunitari, instal·lant compostadors de gran volum en 
parcs i jardins municipals. Realitzar una campanya per tal que els veïns hi puguin 
participar. 

 
TERCER- El gener de 2017, un cop es disposi de les dades de gestió de residus municipals 
del 2016, es farà una avaluació de l’impacte de les mesures aplicades, i s’estudiarà l’aplicació 
de les mesures següents de cara a l’any 2017: 

• Realitzar un pla detallat sobre l’oportunitat, necessitats i condicions d’assumir la 
recollida de residus urbans mitjançant el model porta a porta, com a mínim per a les 
fraccions resta i orgànica, en vistes a la nova licitació del contracte de recollida de 
residus. Aquest pla hauria d’incloure una valoració econòmica del cost de la recollida i 
dels costos de tractament previstos. 

• Realitzar un estudi per millorar la fiscalitat local dels residus, incloent més incentius a 
la taxa de brossa per separar els residus, i repartint els costos de la gestió de residus 
de forma més equitativa entre els ciutadans i les activitats econòmiques. 

• Crear una xarxa de comerços col·laboradors en la recollida selectiva. Donar 
informació als establiments (especialment bars, restaurants, establiments de menjar i 
mercats) sobre la recollida separada i fer un seguiment de la quantitat i qualitat dels 
residus generats en els establiments comercials.  

• Posar a disposició dels ciutadans un telèfon d’atenció mitjançant el qual es resolguin 
consultes sobre la gestió dels residus a la ciutat: on dur els residus, quin és l’horari 
de la deixalleria, com reduir la quantitat de residus a la llar, com reciclar els residus 
orgànics a la llar, etc. 

• Crear la figura de l’agent cívic de residus, que faci un seguiment de la gestió dels 
residus a peu de carrer. 

• Habilitar la deixalleria perquè s’hi puguin dur a terme activitats de reparació i 
reutilització de productes. 

• Crear una xarxa de comerços de reparació i de segona mà i difondre’ls a través dels 
mitjans propis de l’Ajuntament. 

• Augmentar la freqüència del mercat de segona mà, de trimestral a mensual. 
• Realitzar una campanya de comunicació específica per a la fracció orgànica. 

QUART- Notificar aquests acords a la Mancomunitat Penedès-Garraf, al Consell Comarcal del 
Garraf i a l’Agència de Residus de Catalunya. 


