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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM PER LA GESTIÓ DE RESIDUS
SANITARIS DEL GRUP III GENERATS A L’ÀMBIT NO ASSISTENCIAL
Actualment, existeix un llarg llistat de malalties que requereixen medicaments que són injectables.
Algunes d’aquestes, són cròniques i es poden tractar amb fàrmacs que, tant el pacient com una tercera
persona, poden administrar-se a casa. Un exemple molt conegut, és la diabetis tipus 1, una patologia
que afecta a milers de persones a Catalunya.
Aquests tractaments generen cada any tones de residus als centres sanitaris, com són els apòsits, cotó,
tires reactives, catèters, agulles o xeringues (coneguts com a Residus Sanitaris del Grup III) i que
compten amb un procediment específic, regulat a la Llei 6/1993, de 15 de juliol, que estableix la seva
recollida, emmagatzematge, transport, tractament i la disposició del rebuig, tan dins com fora del
centre sanitari, ja que poden generar un risc per a la salut laboral i pública.
També es generen a les llars, gran quantitat de residus provinents de les persones que s'auto
administren tractaments amb aquest tipus de material i que, o bé desconeixen com han de desfer-se’n
complint amb les normes que els regulen o bé no disposen de mitjans per fer-ho correctament.
Els medicaments caducats o blísters buits es poden dipositar als punts SIGRE que podem trobar a les
farmàcies. Però els residus sanitaris del Grup III, quan es generen als domicilis o fora dels centres
sanitaris, perden aquesta categoria i no es disposa de cap punt habilitat a les farmàcies, ni als CAPs per
poder-los dipositar.
Aquesta situació provoca que una gran quantitat d’aquest material acabi als contenidors de rebuig,
amb el risc que suposa per les persones que el manipularan, així com el risc per la salut pública i
mediambiental que comporta.
A Catalunya, hi ha estipulades dues maneres de desfer-se dels residus del Grup III generats fora dels
centres sanitaris: guardar-los en receptacles durs i tancats com poden ser contenidors específics o bé
ampolles de plàstic, i llençar-los al contenidor de rebuig que trobem als nostres carrers o bé, portar-los
a deixalleries que disposin del servei de recollida d’aquests residus.
La majoria de les persones que s’apliquen aquest tipus de tractaments, no disposen d’informació
respecte els protocols a seguir d'acord amb la normativa per desfer-se d’aquests residus. I les que
pretenen fer-ho, segons marca la normativa de la Generalitat sense perjudicis per la salut laboral,
pública i mediambiental, no disposen de cap espai a Cornellà per poder fer-ho de manera correcta i
assegurant un bon tractament dels residus, ja que actualment la deixalleria de Cornellà no disposa
d’aquest servei de recollida. Les deixalleries de poblacions més properes que sí que recullen aquests
residus, són la deixalleria de Sant Joan Despí-Esplugues de Llobregat, la de Sant Just Desvern i la del
Prat de Llobregat.
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Per aquests motius, el Grup Municipal d’ERC-AM de Cornellà proposa els següents ACORDS:
Primer.- Realitzar una campanya informativa sobre el tractament dels residus sanitaris i fer-la
extensiva als mitjans de comunicació municipals, als centres cívics, biblioteques i edificis públics de la
ciutat i també fer partícips a farmàcies, CAPs i associacions veïnals.
Segon.- Facilitar a persones i famílies, en situacions de vulnerabilitat, que ho sol·licitin, contenidors de
residus sanitaris.
Tercer.- Habilitar el servei de recollida de residus sanitaris del Grup III a la deixalleria de Cornellà de
Llobregat i a la deixalleria mòbil.
Quart.- Estudiar la col·locació de contenidors especials als anomenats “Punts Nets” ubicats a
farmàcies i CAPs, que vulguin col·laborar, i als edificis de propietat municipal on es pugui realitzar la
recollida selectiva dels residus sanitaris, en especial, agulles i material punyent i tallant.
Cinquè.- Instar a la Generalitat de Catalunya a modificar la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels
residus, considerant els residus sanitaris generats de forma privada/personal com a residus especials
del Grup III, incloent un protocol de gestió i recollida d’aquests residus.
Sisè.- Comunicar aquests acords als CAPs de la ciutat, Centres Cívics, FAVCO, associacions veïnals, al
Consell de Salut, al Servei Català de Residus, a l’Agència de Salut Pública de Catalunya i al Govern de la
Generalitat i al Parlament de Catalunya.

Cornellà de Llobregat, 21 de gener del 2021

Raquel Albiol i Gilabert
Portaveu GM d’ ERC-AM

