
10.-MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC-MES, PDeCAT-
DEMÒCRATES,  CUP-PC,  ICV-EUiA  i  PSC  PER  TAL D’AUGMENTAR  EL
RECICLATGE DE L’OLI USAT DOMÈSTIC

1. ATÈS que l’oli usat domèstic es converteix un residu altament contaminant si
es llença per l’aigüera. Contamina l’aigua dels rius i del mar i contamina el sòl; i
dificulta i encareix la depuració de les aigües residuals urbanes.

2.  ATÈS que des d’octubre  del  2011,  Sant  Cugat  disposa d’un  sistema de
recollida d’oli usat domèstic mitjançant màquines distribuïdes pel municipi

3. ATÈS que per fer servir aquestes màquines és necessari disposar d’un bidó,
el  “Bidonet”,  que  lliura  l’Ajuntament  de  Sant  Cugat  a  les  persones  que
resideixen al municipi.

4. ATÈS que  actualment  Sant  Cugat  compta  amb  els  següents  punts  de
recollida d’oli usat domèstic:

- C/  d’Abat  Armengol  -  Camí  Vell  de  Sabadell  (al  costat  del  pàrquing
davant del C.A.P. de Sant Cugat)

- Av. de Torreblanca /  C. De Pau Casals (enfront entrada pàrquing de
cotxes del Mercat Torreblanca)

- Estació d’FGC de Valldoreix

- Casal de Mira-sol

- Mira-sol Centre (Mercat)

- Centre Cívic i Sanitari de la Floresta

- Casal de les Planes

-  Av. de la Clota / Benet Cortada

- Ambiteca

- Punt Verd de Can Calopa

- Punt Verd Mòbil

5. ATÈS que el  reciclatge de l’oli  usat  domèstic redueix la contaminació de
l’aigua  i  el  sòl  mitjançant  la  reutilització  i  tractament  d'aquest  oli  per
transformant-lo en biocombustibles.

6.  ATÈS que  encara  existeix  un  elevat  nombre  de  santcugatencs  i
santcugatenques que no reciclen l’oli usat domèstic. 

7. ATÈS que  l’augment  del  nombre  de  punts  de  recollida  i  l’impuls  de
campanyes  de  sensibilització  pot  fer  augmentar  el  reciclatge  de  l’oli  usat
domèstic.



Per tot això, es proposa que el Ple Municipal de Sant Cugat del Vallès
acordi:

PRIMER.- Estudiar la necessitat d’ampliar el nombre de punts de recollida de
l’oli usat domèstic, i ampliar-lo en cas que sigui possible, per tal de facilitar-ne
el reciclatge a la ciutadania.

SEGON.- Impulsar una campanya per conscienciar de la importància de no
llençar l’oli usat domèstic per l’aigüera i motivar a la ciutadania perquè recicli
l’oli usat domèstic per tal d’evitar la contaminació de l’aigua i el sòl.

Sant Cugat del Vallès, 12 de juny de 2018


