
MOCIÓ  PER  LA  MILLORA  DE  RECOLLIDA  I  RECICLATGE  DE  LES  RESTES
D’ESPORGA 

La ciutat  de Cerdanyola del Vallès va generar el  2018 un total  de 26.083,06 tones de
residus  municipals,  de  les  quals  només un 35,91% es  recullen  selectivament,  segons
dades de l’Agència de residus de Catalunya, per sota de la mitjana catalana del 41’76% i
molt lluny dels estàndards europeus. És inevitable incomplir l’objectiu del 50% de recollida
selectiva neta que estableix l’Agència de Residus de Catalunya al Programa General de
Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya per al 2020.

La recollida i tractament de les restes d’esporga generen un volum de residus important
que segons dades de l’Àrea Metropolitana de Barcelona oscil·len entre les 500 i les 1,200
tones recollides a les deixalleries de Cerdanyola, si bé és probable que sigui molt major ja
que part  d’aquesta  s’aboca  irregularment  en contenidors  de resta  o altres  destins.  En
alguns  barris  de  la  ciutat  la  generació  de  restes  d’esporga  es  veuen  incrementada
estacionalment en èpoques d’esporga o altres treballs de jardineria domèstica provocant
disfuncions al sistema de recollida d’orgànica o de resta, a més de comportaments incívica
a eradicar. 

Actualment les restes vegetals generades pels professionals de la jardineria es dipositen a
la deixalleria d’acord amb l’Ordenança de Convivència i Via pública. Pel que fa a les restes
generades a nivell domèstic hi ha tres possibilitats de reciclatge:

• Per a quantitats inferiors a 20 litres diaris cal  que es dipositi  trossejada en una
bossa al contenidor de residus orgànics.

• Portar-la a la deixalleria com a restes vegetals amb un límit de 250 quilos al dia.
• Usar un compostador domèstic, que a més pot reciclar part dels residus orgànics

de la llar.

L’estacionalitat de les feines de jardineria domèstiques fa que coincideixin en alguns caps
de setmana i barris concrets grans quantitats de restes vegetals que permeten establir un
sistema  de  recollida  específic  per  tal  d’afavorir-ne  el  reciclatge,  facilitar  la  gestió  als
particulars i reduir la indisciplina. En aquest sentit cal valorar la possibilitat de  distribuir
estratègicament contenidors específics per a restes vegetals als barris i durant els
caps de setmana on es puguin preveure puntes de demanda. Es pot valorar també la
possibilitat d’acompanyar els contenidors amb una trituradora de biomassa gestionada per
personal  de  jardineria  per  maximitzar  l’ús  dels  contenidors.  Les  dates  i  la  situació
d’aquests contenidors, juntament amb les instruccions específiques  per evitar l’abocament
d’altres residus,  s’haurien de comunicar  per xarxes socials  i  embustiant  el  veïnat  amb
suficient antelació per tal que es pugui programar les tasques de jardineria per aquelles
dates o acumular les restes fins la instal·lació dels contenidors.



Una alternativa al reciclatge de les restes d’esporga és l’ús de compostadors domèstics.
Aquest sistema permet també reciclar pràcticament tota la resta de residus orgànics de la
llar, que suposen un 40% dels residus sòlids de la llar. Cal recordar Cerdanyola és un dels
municipis adherits al programa de compostage metropolità de  l’Àrea Metropolitana de
Barcelona pel qual es facilita compostadors i formació a totes les persones que ho
demanin sense cost per a l’usuari. Reactivar aquest programa i fer-ne difusió entre el
veïnat  permetria  anar  molt  més  enllà  de  les  9  unitats  familiars  que  van  rebre  un
compostador i  acostar-nos a les xifres de municipis  com Sant  Cugat,  amb 531 unitats
repartides.  Aquesta opció estalvia,  no només la recollida de restes d’esporga i  residus
orgànics,  sinó  també  el  seu  trasllat  i  posterior  tractament,  simplificant  enormement  la
gestió de la principal fracció de residus sòlids urbans.

Les propostes anteriors, correctament comunicades, gestionades i avaluades avancen en
el sentit de que l’administració ofereixi més i millors serveis enlloc de demanar que siguin
les persones les que s’adaptin a les necessitats de gestió que sovint estan ancorades en
rutines del passat. 

Qualsevol reducció en la generació de residus i el reciclatge suposa una millora ambiental
directa i un estalvi  de recursos immediat.  Cal recordar que les mocions aprovades per
aquest plenari els mesos de desembre de 2018 i desembre de 2019 recollien la necessitat
d’avançar en  la prevenció, la reutilització i el reciclatge. En aquest sentit,  les propostes
aquí recollides són compatibles tant amb les mocions esmentades com amb els treballs de
licitació  del  servei  de recollida  de residus que ha de substituir  el  model  actual  aquest
mateix any.

Per tots aquest motius, l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès adopta els següents:

ACORDS

Primer.-  Instar  el  Govern  Municipal  a  estudiar  la  viabilitat  d’un  sistema  de  recollida
específic  de  grans  volums  d’esporga  estacionals  als  barris  amb  més  jardins  com
Bellaterra,  Montflorit  Serraparera,  ca  n’Antolí,  o  Canaletes  per  als  períodes  amb  més
demanda com poden ser primavera, les festivitats de Setmana Santa o la tardor.

Segon.- Instar el Govern Municipal a reactivar, conjuntament amb l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, el programa de compostatge metropolità amb el repartiment de compostadors
domèstics i les pertinents accions de formació.
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