
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOCIÓ PER A LA PROMOCIÓ DEL RECICLATGE  
D’OLIS VEGETALS 

 
Els olis vegetals d’oliva i gira-sol son productes àmpliament usats per a la cuina en la nostra cultura: 
des de l’elaboració d’aliments a la preparació de conserves, en consumim milers de litres cada any. 
 
Aquesta circumstància representa, per tant, la generació de grans quantitats de residus d’olis 
vegetals, és a dir, aquells olis que ja han estat usats i que no poden esser utilitzats per a la finalitat 
que es van produir.  
 
En aquest sentit cal tenir en compte que a nivell domèstic, segons l’Agència de Residus de 
Catalunya, es generen aproximadament 4 litres de residus d’olis vegetals per persona i any, una 
quantitat que extrapolada a tota la població de Catalunya, representa una producció anual de milers 
de tones d’aquest residu. D’aquesta quantitat, però, a Catalunya l’any 2018 sols se’n van reciclar 
1,238 tones, la resta, no es van tractar adequadament. A Granollers, tot i que no hi ha dades oficials, 
l’abocament d’olis al clavegueram segueix sent substancial.  
 
També cal assenyalar que cada litre d’aquest residu pot arribar a contaminar aproximadament mil 
litres d’aigua, fet que suposa un risc immediat pel sistema hidrològic del nostre país: rius, llacs, 
fonts, mars... poden contaminar-se per no tractar adequadament els residus d’olis vegetals. A més, 
amb la seva recollida i posterior tractament, aquest oli usat es podria reutilitzar convertint-lo en 
biodièsel o sabó, entre d’altres. D’aquesta manera, contribuiríem encara més, en la lluita contra el 
canvi climàtic. Per últim, constatem que a Granollers hi viuen actualment més de 4.000 persones 
majors de 65 anys, que per la seva condició de persones grans i l’orografia del nostre municipi, 
tenen limitacions per depositar aquests olis a la deixalleria. Alhora, precisament per aquesta 
circumstància – la de l’orografia del nostre municipi –, la majoria de la població granollerina 
requereix desplaçar-se en vehicle privat per arribar a la deixalleria, fet que perjudica, encara més, el 
ja baix nivell de reciclatge dels residus d’olis vegetals.  
 
A alguns barris de la ciutat, com és el cas de Sota el Camí Ral, les mateixes Associacions de Veïns 
ja han iniciat campanyes per tal de promoure el reciclatge de l’oli vegetal, habilitant espais per 
facilitar la recollida d’oli als veïns, evitant-los el desplaçament a la deixalleria. 
 
Des de l’Ajuntament, com a administració més propera a la ciutadania, ens cal adquirir el 
compromís d’afavorir i impulsar totes les pràctiques que afavoreixin i facilitin el reciclatge. Per tant, 
donades aquestes circumstàncies i atès el gran impacte mediambiental que pot provocar la mala 
gestió dels residus d’olis vegetals, juntament amb l’evident insuficiència de reciclatge d’aquest, els 
Grups Municipals de Granollers per la Independència – Primàries Catalunya i Esquerra Republicana 
– Acord Municipal proposen al Ple de l’Ajuntament de Granollers l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
1. Iniciar una campanya de conscienciació per tal de difondre a la població l’impacte que suposa el 
mal tractament dels residus d’olis vegetals, la importància de tractar-los adequadament i les 
recomanacions per a fer-ho d’aquesta manera. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Promoure un sistema de recollida de residus d’olis vegetals als barris de Granollers, que permeti 
que la ciutadania no s’hagi de desplaçar a la deixalleria de Granollers per reciclar adequadament 
aquest residu. En aquest sentit, es plantegen les següents opcions: 
 
 a) Instal·lació de contenidors de recollida de residus d’olis vegetals, on els ciutadans hi 
puguin abocar  aquest residu líquid, i sigui responsabilitat de l’Ajuntament, o l’empresa que 
subcontracti a tal efecte, la posterior recollida i transport a la deixalleria.  
 
 b) Habilitació d’espais de recollida de residus d’olis vegetals en edificis municipals (p.e.: 
centres cívics, oficines d’atenció al ciutadà...), generant una xarxa de punts de reciclatge d’olis en 
col·laboració amb establiments, entitats i associacions sense ànim de lucre dels diversos barris de 
Granollers.  
 
 
 
 
Granollers, 19 de febrer de 2020  


