
 

Moció per a declarar Viladecans ciutat lliure 

de plàstic  

 
Atès que els residus d'envasos lleugers procedents tant de les llars com dels 

comerços en general suposen gairebé un 10% del pes total dels residus 

municipals generats anualment, segons dades recollides al Programa general 

de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20).  

A Viladecans, durant tot el 2018 es van recollir un total de 1.079,20 tones 

d’envasos procedents del contenidor groc (gairebé un 70% més que l’any 

2005). No obstant això, una part significativa dels residus de plàstics generats 

encara no es recicla o, directament, és abocada indiscriminadament al medi. 

Sabem que les conseqüències derivades de la presència de plàstics al nostre 

entorn, que en moltes ocasions triguen centenars d'anys a descompondre's, 

són múltiples, essent el medi marí l'àmbit més afectat. De manera general, els 

plàstics provoquen la pol·lució del medi aquàtic, així com la mort de nombrosos 

animals per la seva ingesta i posterior contaminació.  

Atesa la problemàtica, la Unió Europea ha elaborat una Estratègia Europea que 

té com a objectiu protegir el medi ambient de la contaminació generada pels 

plàstics, així com afavorir el creixement, la innovació i assentar les bases per a 

una nova economia del plàstic a nivell europeu. L’estratègia consisteix en 

substituir els plàstics d’un sol ús del mercat de la UE per materials 

biodegradables que siguin reciclables i/o reutilitzables abans del 2030, que es 

redueixi el consum de plàstics d'un sol ús i que es restringeixi l'ús deliberat de 

microplàstics. D'altra banda, el PRECAT20 estableix com un dels seus 

objectius la reducció de bosses comercials d’un sol ús de plàstic no 

biodegradable per a l’any 2020 en un 90% de la seva totalitat, respecte als 

nivells de 2007.  

Per aquests motius, el Ple de l'Ajuntament de Viladecans acorda:  

Primer.- Declarar Viladecans ciutat responsable lliure de plàstic, en el marc  de 

les directrius establertes per l’Estratègia Europea en matèria de gestió dels 

plàstics.   



 

Segon.- Fer de l'Administració un sector exemplar de la ciutat en la prevenció 

de residus de plàstic, especialment d'aquells generats en dependències i 

equipaments públics, en el material comunicatiu elaborat per part de 

l'Ajuntament, així com en actes i esdeveniments que organitzi o on hi col·labori.  

Tercer.- Donar continuïtat a les accions de sensibilització ambiental que s’han 

anat desenvolupant amb l’objectiu de reduir les bosses de plàstic i els envasos 

d’un sol ús així com les accions previstes en el Pla de prevenció de residus 

municipals en relació als envasos i als residus de plàstic.  

Quart.- Instar els partits polítics amb representació al Parlament europeu a 

aprovar la Proposta de directiva europea per a reduir els plàstics d’un sol ús 

que es troba en tramitació i que incorpora mesures amb objectius elevats de 

reducció i reciclatge.  

Cinquè.- Col·laborar estretament amb la implementació del conjunt de mesures 

que es proposen en el Programa general de prevenció i gestió de residus i 

recursos de Catalunya (PRECAT 2020) i en el Programa metropolità de 

prevenció i gestió de recursos i residus municipals 2019-2025 (PREMET 25). 

 

Viladecans, 28 de març de 2019 

 


