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Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
CERTIFICO:
Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va
adoptar en sessió ordinària de data 30 de novembre de 2017, per unanimitat dels regidors i
regidores presents, l'acord següent:
"MOCIÓ

PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS i CANDIDATURA
DE PROGRÉS (PSC) CONTRA L’ABOCAMENT DE TOVALLOLETES A
CERDANYOLA DEL VALLÈS I A L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
Atès que l’abocament de tovalloletes al vàter genera importants problemes a les depuradores i
en l’operativa d’Aigües de Barcelona. De fet, el 46% de les emergències registrades per la
companyia durant el 2015 tenien relació amb aquestes tovalloletes. El 2014 es van abocar als
vàters dels 36 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona més de 4,4 milions de quilos de
deixalles, gairebé 1,4 quilos per habitant. A més, 8 de cada 10 serveis de neteja de canonades
són per embussos provocats per les tovalloletes humides. A les comunitats de veïns, aquestes
reparacions costen un mínim de 300 euros.
Atès que les tovalloletes humides estan fetes amb fibres molt resistents, malgrat que l’envàs
indiqui que són biodegradables. Triguen molt més a desfer-se que el paper higiènic i
s’enreden amb altres residus que tampoc han d’anar al vàter, com cigarretes, tampons,
bastonets de cotó o compreses, i provoquen importants avaries a les instal·lacions de
sanejament, com són les estacions depuradores. La campanya “Stop Tovalloletes. El vàter no
és una paperera” vol conscienciar la ciutadania dels problemes que causa l’abocament de les
tovalloletes i productes d’higiene personal que arriben a les depuradores metropolitanes, i
contribuir a un canvi d’hàbits beneficiós per al medi ambient.
Atès que Aigües de Barcelona es va adherir l’any 2016, juntament amb més de 80 empreses
operadores i associacions del sector de l’aigua de tot el món, a la campanya internacional que
pretén fer front als problemes ambientals i econòmics que provoquen l’abocament de
productes d’higiene personal i tovalloletes a les xarxes de sanejament i plantes de tractament
d’aigües residuals.
Atès que la campanya apel·la a la conscienciació ciutadana per fer front a aquesta
problemàtica i a la necessitat que les empreses fabricants determinin uns estàndars
internacionals consensuats per etiquetar quins productes són realment aptes per abocar al
vàter. A la declaració, els signants reclament que totes les tovalloletes i els productes
d’higiene personal estiguin etiquetades com a no aptes i s’aboquin a la brossa, en lloc de
fer-ho a l’inodor.
Atès que l’Associació Espanyola d’Abastaments d’Aigua i Sanejament (AEAS), que agrupa
diverses empreses del sector de l’aigua, entre elles Aigües de Barcelona, ha estat
l’encarregada d’impulsar aquesta iniciativa a Espanya.
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Atès que Aigües de Barcelona distribuirà a Badalona, Santa Coloma de Gramenet i els
districtes barcelonins de Sant Andre i Sant Martí 20.000 papereres per col·locar al costat del
vàter com a part de la campanya “Stop tovalloletes al Vàter”, contra l’abocament de
tovalloletes sanitàries a la xarxa de sanejament.
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Atès que aquesta és la segona fase de la campanya, que va iniciar en 2016 a Viladecans,
Castelldefels, Gavà, Sant Climent de Llobregat i Sant Boi de Llobregat.
Atès que des d’Aigües de Barcelona esperen que aquesta campanya 2017 tingui el mateix èxit
que la primera fase, on es va aconseguir reduir el nomre de residus abocats en la depuradora
en prop d’un 2,5%, passant de 265,22 tones de residus en els primers nou mesos de 2017, a
243,64 tones en els primers nou mesos de 2017.
Atès que el nostre grup creu que en Cerdanyola, com a municipi integrant en l’Àrea
Metropolitana, hem de sumar-nos a aquesta iniciativa que ja estan duent a terme poblacions
del nostre entorn, per garantir un major respecte al medi ambient i un desenvolupament
sostenible del nostre territori.
El Ple ACORDA
Primer.- MANIFESTAR la voluntat de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès de sumar-se a
la campanya “Stop tovalloletes al vàter”.
Segon.- ESTENDRE la campanya que Aigües de Barcelona està duent a terme en diversos
municipis del nostre entorn sobre aquesta problemàtica a Cerdanyola, coordinant amb l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i l’empresa actes d’informació i conscienciació també en el
nostre municipi.
Tercer.- AVALUAR en la mesura dle possible els percentatges de residus relacionats amb les
tovalloletes generats al nostre municipi abans i després de la campanya.
Quart.- ESTUDIAR també la realització de campanyes de conscienciació i de millora del
reciclatge pel que fa a altres productes perjudicials per al medi ambietn (tals com alguns tipus
de sabons o borses de té, fulles d’afaitar, ampolles d’aigua...), prioritzant la conscienciació
sobre aquells l’efecte dels quals sigui més perjudicial i menys sostenible.
Cinquè.- NOTIFICAR aquests acords a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a Aigües de
Barcelona i a la Generalitat de Catalunya. "
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

