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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 25 de novembre de 2021, per majoria absoluta dels
regidors i regidores presents ( 9 abstencions del grup municipal CP, 5 vots a favor del grup
municipal ERC, 3 vots a favor del grup municipal C's, 3 vots a favor del grup municipal
GuanyemC-AMUNT), 3 vots a favor del grup municipal ECP, 1 vot a favor del grup
municipal JxCdv i 1 vot a favor del grup municipal PP) l'acord següent:
"MOCIÓ

PRESENTADA
PELS
GRUPS
MUNICIPALS
D’ESQUERRA
REPUBLICANA-AM I ECP PER TAL DE QUE EL CERDANYOLA DEL VALLÈS
ASSOLEIXI EL 55% DE TAXA DE RECICLATGE DE RESIDUS EL 2025
Prenent les dades del 2020, la taxa de reciclatge de residus a la metròpolis de Barcelona va
ser de mitjana del 38,4%, molt lluny de la taxa de reciclatge de Catalunya que va ser del
45,9% del total de residus generats. Això suposa que el 75% dels municipis metropolitans
encara no ha aconseguit arribar a l'objectiu marcat per la UE: un nivell del 50 % de reciclatge
el 2020.
D’acord amb les dades de l’ACR i l’AMB, a l’any 2020 el percentatge de recollida selectiva a
Cerdanyola del Vallès va ser de 40,83% (alguns municipis assoleixen l’objectiu de recollida
selectiva, però tenen molts impropis, reduïnt el % de reciclatge).
Municipi
Badalona
Badia del Vallès
Barberà del Vallès
Barcelona
Begues
Castellbisbal
Castelldefels
Cerdanyola del Vallès
Cervelló
Corbera del Llobregat
Cornellà del Llobregat
El Papiol
El Prat de Llobregat
Esplugues de Llobregat
Gavà
L’Hospitalet de Llobregat
La Palma de Cervelló
Molins de Rei
Montcada i Reixac

% recollida selectiva. Font: ARC
27,76
36,26
39,32
40,01
62,40
61,02
43,39
40,83
27,88
44,13
31,57
59,41
41,26
40,43
43,33
25,72
43,94
51,36
50,57
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Montgat
Pallejà
Ripollet
Sant Adrià del Besós
Sant Andreu de la Barca
Sant Boi de Llobregat
Sant Climent de Llobregat
Sant Cugat del Vallès
Sant Feliu de Llobregat
Sant Joan Despí
Sant Just Desvern
Sant Vicenç dels Horts
Santa Coloma de Cervelló
Santa Coloma de Gramanet
Tiana
Torrelles de Llobregat
Viladecans
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50,62
58,30
39,17
29,82
34,90
36,45
35,58
51,96
38,66
41,08
63,64
40,15
41,76
23,93
86,74
71,97
36,53

Dels 36 municipis metropolitans, només 11 superen el 50% de recollida selectiva que
exigia l’UE pel 2020: Begues, Castellbisbal, Molins de Rei, Pallejà, el Papiol, Sant Cugat del
Vallès, Sant Just Desvern, Torrelles de Llobregat, Montgat, Montcada i Reixac i Tiana. Si
comptem els municipis que presenten un % de reciclatge (descomptant el % d’impropis
del % de recollida selectiva) superior al 50% només ho assoleixen 9: Begues, Castellbisbal,
Molins de Rei, Pallejà, el Papiol, Sant Cugat del Vallès, Sant Just Desvern, Torrelles de
Llobregat i Tiana.

De cara als propers anys, la Unió Europea ha establert una sèrie de nous objectius: 55% de
taxa de reciclatge el 2025, 60% el 2030 i 65% el 2035.
L'AMB calcula que si els municipis no despleguen sistemes de recollida selectiva més
eficients, el cost del tractament podria arribar a augmentar en 20 milions d'euros des
d'ara fins al 2025, degut sobretot a l'increment del cànon de disposició final dels residus en
dipòsit controlat o incineració.
Econòmicament, les diferències entre municipis pel que fa a la recollida selectiva també són
molt importants. L'índex de reciclatge modula l'import que els habitants de cada municipi
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paga en concepte de taxa metropolitana de tractament i disposició de residus
(TMTR). Els
municipis que recuperen més poden pagar fins a 3 vegades menys que els que separen
pitjor. Actualment, la taxa oscil·la entre els 20 € i 56 € per llar i any, en funció de la
generació de residus i l'índex de reciclatge. La diferencia de la tarifa base segons l’ordenança
de la TMTR pel 2021 és:
Tarifa base
Badalona
Badia del Vallès
Barberà del Vallès
Barcelona
Begues
Castellbisbal
Castelldefels
Cerdanyola del Vallès
Cervelló
Corbera de Llobregat
Cornellà de Llobregat
Esplugues de Llobregat
Gavà
Hospitalet de Llobregat, L'
Molins de Rei
Montcada i Reixac
Montgat
Pallejà
Palma de Cervelló, La
Papiol, El
Prat de Llobregat, El
Ripollet
Sant Adrià de Besòs
Sant Andreu de la Barca
Sant Boi de Llobregat
Sant Climent de Llobregat
Sant Cugat del Vallès
Sant Feliu de Llobregat
Sant Joan Despí
Sant Just Desvern
Sant Vicenç dels Horts
Santa Coloma de Cervelló
Santa Coloma de Gramenet
Tiana
Torrelles de Llobregat
Viladecans

100,0
101,3
95,0
97,0
105,0
112,9
54,0
112,1
100,0
136,4
68,8
94,7
90,1
110,0
95,0
48,0
89,5
81,0
102,4
86,5
55,0
96,3
86,3
107,6
98,2
96,6
93,2
85,5
84,7
87,4
87,5
104,2
101,3
97,9
58,8
42,3
97,9

El 26 de febrer de 2019, es fa formalitzar l’Acord Metropolità per al Residu Zero, un
gran pacte a escala metropolitana entre l’AMB, l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) i
els 36 ajuntaments metropolitans amb una estratègia conjunta per a la gestió dels residus
municipals amb un horitzó 2025. L’Acord, inclòs dins el PREMET25, contempla arribar a la
individualització de la recollida de fracció orgànica i resta amb una taxa justa (pagament per
ús i bonificació) l’any 2025, i disposar de taxes de recollida domèstica i comercial l’any 2021
dissenyades per permetre el pagament per generació.
El 31 de juliol de 2020 es va aprovar definitivament el PREMET 25, el Pla de residus pel
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període 2017-2025 per portar el reciclatge metropolità als estàndards europeus. Aquest pla
estratègic està alineat amb les directrius europees, que obliguen els membres a assolir una
taxa de reciclatge del 55 % el 2025 i del 60 % el 2030.
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El PREMET25 estableix nous models de recollida per a tots els municipis metropolitans,
basats en el porta a porta i els contenidors intel·ligents.
Cal tenir present que l'AMB bonificarà els municipis que millorin els seus sistemes de
recollida: els retornarà l'estalvi aconseguit en el tractament perquè el continuïn invertint en
millores pel que fa a la recollida.
El Pla també considera la reconversió de les plantes de tractament metropolitanes. Es passarà
d'un model basat en ecoparcs a plantes de tractament més especialitzades, sobretot dedicades
a la matèria orgànica. El compliment dels objectius del PREMET25 comportarà a
l'administració l'estalvi de 17 M€ anuals en tractament; cada any es reduiran entre 160.000 i
250.000 tones d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, i es crearan més de 1.000 llocs
de treball en l'àmbit dels residus.
El PREMET 25 treballa com a línies fonamentals la prevenció, recollida, tractament,
governança i educació ambiental, i pretén ser una de les eines fonamentals per l’impuls de
l’economia circular a la metròpolis.
Per a poder desenvolupar adequadament la recollida selectiva, l’AMB va encarregar el 2019,
la redacció d’un Pla d’Actuació de Millora i Optimització de les Recollides Selectives dels
Residus Municipals (PLAMIR) per a cadascun dels municipis que no han desplegat formes
de recollida selectiva individualitzada, o bé que no comptaven amb un pla que concreti com
fer-ho, 24 municipis en total.
A Cerdanyola el creixement mitjà de recollida selectiva ha estat estancat al 36% durant deu
anys amb petites variacions més relacionades amb la crisi del 2017 i, més recentment, amb la
reducció de residus de fracció resta.
La necessitat de canviar el model de recollida de residus per avançar en la reducció i el
reciclatge de residus ha estat present en aquest plenari de manera reiterada com recullen, per
exemple les mocions aprovades més recentment:
· 19.12.2019 - Moció proposant un pla urgent de foment de la recollida selectiva de
residus per assolir els objectius de la UE a Cerdanyola del Vallès
· 23.7.2020 - Moció per la millora de la recollida i reciclatge de les restes d'esporga
El 17 de desembre de 2020 es va prorrogar el contracte actual de recollida de residus urbans
per dos anys tot i que la data de venciment era coneguda des del seu inici deu anys enrere. La
renovació d’aquest contracte és urgent per assolir l’objectiu del 50% de recollida selectiva
que estem incomplint com a ciutat des del 2020 i permetre avançar en el compliment dels
objectius imposats per la Unió Europea i assumits pel PREMET del 55% de taxa de
reciclatge el 2025, 60% el 2030 i 65% el 2035.
El Ple ACORDA
Primer. INSTAR a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès al compliment del PREMET25 i
que implanti adequadament les propostes de millora del PLAMIR l’any 2022, per tal de poder
assolir el 2025, com a mínim, una taxa de reciclatge del 55%.
Segon. INSTAR a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès que doti dels mitjans tècnics
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propis i econòmics necessaris pels desenvolupament del PREMET 25 i del PLAMIR del seu
municipi durant el 2022, amb la conseqüent reflex en els pressupostos municipals d’aquest
proper any, per poder assolir els objectius fixats pel 2025.
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Tercer. INSTAR a l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès que aposti sempre pel sistema de
recollida selectiva dels residus que assoleixi una major taxa de reciclatge.
Quart. INSTAR a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès que desenvolupi les ordenances
reguladores i fiscals necessàries pel desenvolupament del PREMET 25 i del PLAMIR del
seu municipi per poder assolir els objectius fixats pel 2025.
Cinquè. INSTAR a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès a posar a disposició de la
ciutadania en general, privats i activitats en especial, els sistemes d’informació necessaris per
a potenciar la prevenció, la reutilització i el reciclatge dels residus.
Sisè. COMUNICAR aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i a l’Agència de
Residus 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 regidor delegat de Secretaria de
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

La Secretària General

Vist i plau
El Regidor delegat de Secretaria,

Aurora Corral García

Javier Sánchez Miras

