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Absents sense justificació
Cap
Absents amb justificació
Cap
PRESIDENTA
Elisabeth Oliveras i Jorba.
Pàgina - 1 -

SECRETARIA
Helena Muñoz Amorós.
QUÒRUM
Es verifica afirmativament el quòrum d’assistència a l’inici de la sessió i es manté durant
el seu transcurs.
La Sra. Míriam Casaramona Massana s’absenta de la sessió abans d’entrar en les
deliberacions del punt número 8 de l’ordre del dia.
CONVOCATÒRIA
Primera.
ASSUMPTES CONEGUTS
1. Informes de Presidència
Primer de tot volem parlar que malauradament aquest desembre va començar amb un
nou accident d’avió, un avió que anava a aterrar a l’Aeroport de Sabadell i que no va
arribar i va xocar a un edifici a Badia del Vallès.
Malauradament ja s’han acumulat 10 persones mortes en molts pocs anys, en molts i
bastants accidents i molts avisos d’avions que no acabaven d’arribar bé. Hem apel·lat a
l’administració supramunicipal que és la Generalitat, els ajuntaments li hem demanat que
faci el favor d’entomar de nou les comissions de seguiment de manera activa i que
convoqui a AENA, que és en aquest moment qui gestiona els aeroports encara de
Catalunya i que per tant doncs és qui té la potestat de decidir sobre la seguretat de tots
nosaltres.
Donem ple suport a la reivindicació que van fer diumenge passat les federacions de veïns
del Vallès demanant i exigint més seguretat per tots els veïns que vivim aquí i per tant
donem suport i ens posicionem amb la necessitat de trobar solucions a aquestes escoles
de vol, a aquests avions de lleure que sovint ens posen en perill a tots. Malauradament a
qui pilota i a qui viatge, però també als veïns que viuen a sota.
Volem felicitar a les entitats i al veïnat de Sant Quirze per les moltes activitats que es van
organitzar i s’han organitzat, que durant la setmana han estat portant-se a terme per La
Marató de TV3.
Enguany com a tot el país s’han batut rècords, aquí s’han recollit de moment que siguem
coneixedors doncs més de 7.000€. Per tant doncs agrair la col·laboració d’aquestes
entitats, la voluntat de tots els veïns i veïnes, la solidaritat entre tots. Probablement la
investigació d’enguany sobre els càncer ens afecta i ha afectat a moltes de les persones
que gairebé a cada casa hi ha algú que ho ha passat, o ho està passant o ja no hi és
degut a aquesta malaltia i per tant doncs tothom s’ha mobilitzat molt.
Volem felicitar a la farmàcia 3 Cantons i a la botiga Cottage que avui hem sabut que han
estat els guanyadors dels premis d’aparadors de la Cambra de Comerç, per tant felicitarlos per l’esforç, perquè omplir els aparadors d’imatges boniques i de records per tots
faciliten també a tots nosaltres arribar a les festes amb un to més alegre i alhora doncs
ens fan saber que tenen un comerç de qualitat i de proximitat que val molt la pena.
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Tenim un reguitzell d’activitats nadalenques que s’han de dur a terme d’ara fins la nit de
Reis, des dels casals d’hivern amb els clubs esportius, al quinto de Nadal de l’Handbol, el
trenet del comerç amb l’Ajuntament per conèixer els eixos comercials del poble i gaudir
passejant, els Pastorets, el pessebre vivent de Les Fonts i el concert de la Coral
Il·lustració Artística el dia 29 i sobretot i esperem que gaudiu molt de l’arribada dels Reis
a Sant Quirze, venen en tren, si vinguessin per carretera no arribarien.
Sant Quirze tornem a denunciar el col·lapse en el que vivim sotmesos degut a les obres
de la C-58, reclamem a la Generalitat una vegada més que facin el favor de posar
mesures correctores i evidentment reclamem la variant de la C-1413 per estalviar-nos tots
aquests mal de caps i aquest malestar.
Finalment des d’aquesta Alcaldia volem fer arribar tot el suport a Jordi Turull, Josep Rull i
Joaquim Forn i Jordi Sánchez que avui han deixat la vaga de fam, una acció que ha servit
per denunciar la vulneració dels drets civils i polítics d’ells com a presos, de les
companyes preses, dels i les exiliades, persones imputades que malauradament ho són
per exercir la democràcia. Hi ho han estat en mans d’una justícia que està en mans de
partits que defenses idees feixistes, que no toleren la democràcia i que fomenten l’odi i la
persecució de les persones.
Aquí Sant Quirze la voluntat d’aquest Ple és la defensa constant i invariable dels drets
democràtics, la majoria dels regidors i regidores creiem en la democràcia, en els drets
fonamentals i creiem que aquests partits que animen a atacar seus de partits polítics o
inventar notícies abans de què succeeixin, aquests partits que ens fan saber des del Ple
del Parlament que posaran querelles, accions que no hi són ni seran i que no tenen la
voluntat pacífica de la reivindicació. Creiem que no són dignes representants dels veïns i
veïnes de Sant Quirze.
Per tant lamentem profundament que hi hagi gent que pensa així i que ho digui a la seu
parlamentària del nostre país.

2. Donar compte de decrets
Es dona compte al Ple dels decrets realitzats durant el mes de novembre de 2018, que
van del número 20182997 al número 20183360.
Deliberacions
El senyor Luís Villa Carbó declara:
Hi ha un decret d’unes baixes de cotxes, que hi ha un fotimer de cotxes que s’han donat
de baixa amb unes matrícules bastant altes, era per saber a què correspon exactament.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
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Aquests vehicles són vehicles que la policia ens fa arribar a través a veïns o veïnes que
han donat de baixa el seu vehicle o de vehicles que s’han retirat i cada 3, 4 mesos doncs
hi ha un llistat.

El senyor Luís Villa Carbó declara:
No són aquests perquè són matrícules noves completament.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
És que jo les matrícules no les miro quan es donen de baixa, bé doncs ho preguntarem,
digui’m quin número de decret i ho preguntarem exactament quins són, perquè
normalment són els que fa la policia.

El senyor Luís Villa Carbó declara:
És el decret del 29.11.2018, el 20183320.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Vostè em parla d’un decret que és de la gestió tributària d’Economia, que deuen ser
vehicles que deuen ser d’alguna empresa o algú que ha deixat d’estar actiu a Sant Quirze
i que per tant els seus vehicles passen a ser d’un altre municipi entenem.
Jo li estava explicant que a més a més donem de baixa vehicles que sortit de la
circulació. Però tot i això si vol preguntarem quin és l’origen.

3. Donar compte tres decrets d'Alcaldia d'acatament de sentència en recursos
judicials 292/2012, 1/2018 i 263/2015.
Donar compte al Ple de tres decrets d’Alcaldia d’acatament de sentències en els recursos
292/2012, 1/2018 i 263/2015
1. Decret d’Alcaldia número 20183286, de data 27 de Novembre, que és del tenor
literal següent:
“ANTECEDENTS
1. En data 20 de novembre de 2018 s’ha rebut ofici del Jutjat contenciós administratiu
número 11 de Barcelona, de tramesa de certificació de la fermesa de la sentencia dictada
el 5 de juny de 2018 per la Secció Tercera de la Sala del Contenciós Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que desestima el recurs d’apel·lació promogut
per Jorge Camerino Foguet contra la sentència d’11 de novembre de 2015, del Jutjat
Contenciós Administratiu número 11 de Barcelona que desestimava a la seva vegada el
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recurs 292/2012A, promogut per l’ara apel·lant contra el decret del Tinent d’Alcaldia
delegat de l’Àrea de Territori de 8 de maig de 2012.
2. Aquest decret de 8 de maig de 2012 desestimava el recurs de l’actor contra el decret
d’11 de març de 2011, que declarava il·legalitzables les obres realitzades a l’espai de
terreny propietat del recorrent situat al sector Sotavia, limitat per les finques dels carrers
Gafarró número 5, la Merla número 52-54 i la torrentera situada entre les vies dels FFGC
i que enllaça amb el torrent de Galliners.
3. La sentència ara acatada imposa les costes a la part apel·lant fins al límit de 1.000,00
euros.
FONAMENTS DE DRET
I. De conformitat amb l’article 104 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
II. Atès que, segons l’article 21.1.a. i k. de la llei reguladora de les bases del règim local,
la direcció del govern i administració municipal i la defensa de l’Ajuntament són
competències pròpies de l’alcaldessa i indelegables.
DISPOSICIÓ
L’alcaldessa resol:
Primer. Acatar la sentència dictada el 5 de juny de 2018 per la Secció Tercera de la Sala
del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que
desestima el recurs d’apel·lació promogut per Jorge Camerino Foguet contra la sentencia
del Jutjat Contenciós Administratiu número 11 de Barcelona que desestimava a la seva
vegada el recurs 292/2012A, promogut per l’apel·lant contra les resolucions municipals
que declaraven il·legalitzables les obres realitzades a l’espai de terreny propietat del
recorrent situat al sector Sotavia.
Segon. Disposar que el compliment de la sentència indicada correspon al Tinent
d’Alcaldia delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.
Tercer. Notificar aquesta resolució al Jutjat Contenciós Administratiu número 11 de
Barcelona, i a l’Àrea d’Economia.
Quart. Donar compte al Ple a la propera sessió que celebri.”
2.Decret d’Alcaldia número 20183455, d’11 de desembre de 2018, que és del tenor
literal següent:
“ANTECEDENTS
1.El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona ha dictat sentència en data 6
de Novembre de 2018, que estima el recurs 1/2018, promogut per Maria Sirvent Raga
contra el decret del Tinent d’Alcaldia delegat d’Economia de 30 de novembre de 2017,
que declarava l’inadmissió a tràmit del recurs de nul·litat de ple dret, promogut per l’actora
contra l’aprovació de la liquidació tributària número 201529890, relativa a l’Impost sobre
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l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana per la transmissió de l’habitatge
del carrer Castella, número 16.
2. La sentència anul·la i deixa sense efecte la liquidació recorreguda i declara l’exempció
del recorrent al pagament de l’impost. S’imposen a l’Ajuntament les costes processals fins
a un límit de 300 euros.
FONAMENTS DE DRET
I. De conformitat amb els articles 75.1 i 104.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
II. Atès que, de conformitat amb el decret d’Alcaldia número 20172955, de 30 de
novembre de 2017, que aprovà el text refós de l’estructura i les delegacions de
l’alcaldessa, integrades en el cartipàs municipal, la competència per a les actuacions
tècniques vinculades a les matèries pròpies de l’Àrea d’Economia i Serveis Interns es
troben delegades en el tercer tinent d’Alcaldia.
III. Atès que, de conformitat amb l’article 21.1.a. i k. de la llei reguladora de les bases del
règim local, la direcció del govern i administració municipal i la defensa de l’Ajuntament
són competències pròpies de l’alcaldessa i indelegables.
IV. Per economia processal, procedeix avocar la competència delegada en el tercer
Tinent d’Alcaldia per acatar la resolució judicial i simultàniament anular la liquidació
tributària número 201529890, de conformitat amb l’article 10 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
DISPOSICIÓ
L’alcaldessa resol:
Primer. Acatar la sentència número 208/2018 del Jutjat Contenciós Administratiu 12 de
Barcelona del 6 de novembre de 2018, que estima el recurs 1/2018, promogut per Maria
Sirvent Raga contra el decret del Tinent d’Alcaldia delegat d’Economia de 30 de
noviembre de 2017, que inadmetia a tràmit el recurs de nul·litat de ple dret promogut per
l’actor contra l’aprovació de la liquidació tributaria número 201529890 relativa a l’Impost
sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana per la transmissió de
l’habitatge del carrer Castella, número 16.
Segon. Avocar la competència delegada en el tercer tinent d’Alcaldia, mitjançant decret
de cartipàs núm. 20172955, per a l’aprovació dels actes administratius dictats per a
l’execució de la sentència acatada.
Tercer. Anul·lar la liquidació tributària número 201529890, i procedir a la devolució dels
ingressos abonats pel demandant corresponent a aquesta liquidació.
Quart. Comunicar aquesta resolució a l’Àrea de Serveis Econòmics, als efectes que
procedeixin al seu compliment.
Cinquè. Notificar aquesta resolució al Jutjat Contenciós Administratiu número 12 de
Barcelona i a la Sra. Maria Sirvent Raga.”
3. Decret d’Alcaldia número 20183493, de 14 de desembre de 2018, que és del tenor
literal següent:
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“ANTECEDENTS
1. En data 6 d’agost de 2015 es va rebre notificació de la provisió del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 3 de Barcelona, per la qual s’admetia a tràmit el recurs contenciós
administratiu, número 263/2015, promogut per la Delegació del Govern a Catalunya,
contra l’ inactivitat de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès en matèria d’incompliment
de l’article 3.1. i següents de la Llei 39/1981, de 28 de juliol, consistent en retirada de les
banderes espanyola i europea de la façana del consistori municipal.
2. Per decret d’Alcaldia número 2015002334, de 14 de setembre de 2015, es va resoldre
personar-se i comparèixer i informar al Jutjat que atès que de conformitat amb l’article
25.2 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, la impugnació es fonamenta en la inactivitat de
l’Administració, i en consideració al fet que no hi ha hagut requeriment previ en els termes
de l’article 65 de la Llei de bases de règim local, no existeix expedient administratiu
susceptible de remetre a aquest òrgan jurisdiccional.
3. En aquest mateix decret es resolia designar com a representant i defensor processal
en aquest recurs l’advocat Sr. Jordi Salbanyà i Benet, col·legiat número 12186 de
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
4. En data 26 de setembre de 2017 el Jutjat Contenciós administratiu número 3 de
Barcelona va emetre la sentència número 256/17, que estimava la demanda i declarava
contrària a dret la inactivitat de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès amb la obligació de
col·locar la bandera espanyola a l’edifici consistorial amb expressa imposició de costes.
5. La sentència esmentada va ser recorreguda en apel·lació per l’Ajuntament davant del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
6. Mitjançant resolució judicial de 27 de juny de 2018 del Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 3 de Barcelona es va resoldre, prèvia petició de la actora, executar provisionalment
la sentència de 26 de setembre de 2017 i, literalment, “requerir al Ayuntamiento de Sant
Quirze del Vallès a que proceda a colocar la bandera espanyola en el lugar fijado en la
sentencia que estarà vigente hasta la resolución de este recurso en todas sus instancias”.
7. En data 25 d’octubre la Secció Cinquena de la Sala del Contenciós Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va emetre la sentencia número 795/2018, que
desestimava el recurs d’apel·lació contra la sentència de 26 de setembre de 2017 i
condemnava a l’Ajuntament al pagament de les costes meritades en l’apel·lació fins al
límit de 1.200 euros.
FONAMENTS DE DRET
I. Atès que els articles 118 de la Constitució i 17 de la Llei orgànica del poder judicial
estableixen l’obligació de complir les sentències i altres resolucions fermes dels jutges i
tribunals.
II. De conformitat amb els articles 103 i següents de la llei 29/1998, reguladora de les
jurisdicció contenciosa administrativa, estableixen el mateix principi, en relació a
l’execució de sentències.
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III. Atesa la regulació de la competència dels òrgans municipals per a l’exercici de les
accions judicials i administratives prevista als articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local.
DISPOSICIÓ
L’alcaldessa resol:
Primer. Acatar la sentència número 256/17 dictada el 26 de setembre de 2017 pel Jutjat
Contenciós administratiu número 3 de Barcelona que estimava el recurs número
263/2015, promogut per la Delegació del Govern a Catalunya, contra la inactivitat de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès en matèria d’incompliment de l’article 3.1. i
següents de la Llei 39/1981, de 28 de juliol, consistent en la retirada de les banderes
espanyola i europea de la façana del consistori municipal.
Segon. Notificar la present resolució al Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de
Barcelona i donar compte al Ple a la propera sessió ordinària que celebri.”

4. Xifra oficial de població del Padró Municipal d'Habitants a 1 de gener de 2018:
19.939 habitants.
ANTECEDENTS
El Servei Municipal d’Estadística i Padró impulsa els resums estadístics de la revisió del
Padró Municipal d’Habitants referits a 1 de gener de cada any que recullen el resultat de
les actuacions dutes a terme durant cada exercici natural.
Per a compondre les dades padronals es tenen en compte les variacions produïdes en el
Padró d’habitants i rebudes de l’Institut Nacional d’Estadística (en endavant, INE) en els
fitxers d’intercanvi mensual, així com els resultats de la coordinació comunicada per
aquest ens en els diferents fitxers mensuals.
Així, les xifres oficials de població dels últims anys són les següents:
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19.939

19.867

19.664

19.602
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13.259

12.706

Població oficial 2000 - 2018
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Vist que l’INE proposa inicialment la xifra de població referida a 1 de gener de 2018, en
19.935 habitants, de la qual l’Ajuntament comunica la seva disconformitat i discrepància,
el 9d’abril de 2018, amb una xifra total de 19.956persones empadronades, diferència
principalment motivada per les altes de naixement posteriors a la comunicació de la data
d’ocurrència i les baixes de ciutadans estrangers pendents de renovació, ja que, entre
d’altres, els estrangers no comunitaris sense residència permanent han de confirmar la
seva renovació padronal biennalment.
Atès que el 10 de maig de 2018 l’INE genera el fitxer d’incidències padronals
“R08238IA.018”, que un cop revisat i treballat l’Ajuntament presenta les al·legacions
mitjançant el fitxer “A08238AI.018”, el 17 de maig de 2018.
Donat que amb data 23 de maig de 2018 l’INE comunica la revisió i contrast del padró
municipal mitjançant la coincidència d’ambdues bases padronals (fitxers O08238IA.018 i
OB08238IA.018), per l’estimació i correcció d’errors padronals.
Finalitzat el procediment per l’obtenció de la xifra oficial de població resultants de la
revisió del Padró municipal de Sant Quirze del Vallès, referides a 1 de gener de 2018, el
resultat final és de 19.939 habitants, on s’inclouen el tractament dels fitxers
“F08238IA.018”, d’acord amb el comunicat de l’INE de 26 de novembre d’enguany.
Vist l’informe, de 3 de desembre de 2018,del tècnic d’Administració General.
FONAMENTS DE DRET
Articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d’1 de juliol, que aprova el Reglament de
Població i demarcació territorial de les entitats locals.
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Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretaria del Ministeri de la
Presidència,per la qual es disposa la publicació de la Resolució de l’INE i de la Direcció
General per a l’Administració Local, de 25d’octubre de 2005, per la qual es dicten
instruccions tècniques als ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre
el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.
Resolució de 16 de març de 2015, de la Sotssecretaria, per la qual es publica la
Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i
de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les comunitats autònomes i
les entitats locals, sobre instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió del padró
municipal.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Prendre coneixement de la xifra elevada al Govern pel qual es declaren les
xifres de població resultants de la revisió del Padró municipal de Sant Quirze del Vallès, a
1 de gener de 2018, en 19.939 habitants.
Segon.- Comunicar i difondre la xifra oficial de població, actualitzant les dades padronals
a l’apartat de la web corporativa i Portal Municipal de Transparència.

Deliberacions
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Sant Quirze a 1 de gener d’aquest any teníem 19.939 habitants, segons l’INE i és el que
ens demanen que sotmetem a votació perquè passés a oficial.

Votació
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per unanimitat.

5. Denominacions d'espais i via pública: l'equipament del casal d'avis passa a dirse Casal Serra de Galliners i la sala de la 1a planta Sala Muriel Casals.
ANTECEDENTS
El 29 d’octubre de 2018 la Comissió Permanent de Nomenclatura de Vies Públiques va
aprovar les Bases reguladores del Procés obert i participatiu per escollir el nom de
l’equipament municipal del casal d’avis (C/ del Pintor Vila Puig, 22) i la sala polivalent
ubicada a la primera planta del mateix. Es van publicar íntegrament les mateixes a la
plataforma municipal https://consultes.santquirzevalles.cat on es detallaven les accions
del procés.
Del 5 al 18 de novembre d’enguany, es van presentar les propostes per part de la
ciutadania, entitats i comerços: el nom de l’equipament del casal d’avis rep un total de
119 proposicions i la sala de la 1a planta rep 109.
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Vist que el 20 de novembre de 2018 els membres de la Comissió Permanent de
Nomenclatura de Vies Públiques seleccionen les propostes, d’acord amb els noms més
proposats i atenent als criteris establerts a la pròpia comissió i a les bases específiques
del vigent procés, pendents del consentiment dels familiars de les persones difuntes,
següents:
Equipament

Sala

1. Casal Serra de Galliners

1. Sala Muriel Casals

2. Casal Els Mussols

2. Sala Lluís Maria Xirinacs

3. Casal Salvador Seguí

3. Sala Pepe Rubianes*

Suplent: Casal Quico Sabaté

Suplent: Sala Guillem Agulló

* No s’obté el consentiment dels familiars

Atès, que finalitzada la fase de votació de les propostes finalistes a l’espai
https://consultes.santquirzevalles.cat/nomcasalavis, establerta del 22 de novembre al 4
de desembre d’enguany, l’escrutini de la consulta dels 121 participants és el següent:
Resultat (escrutini)
Equipament

Sala

1. Casal Serra de Galliners: 57 (47,11%)

1. Sala Muriel Casals: 78 (67,24%)

2. Casal Els Mussols 44 (36,36%)

2. Sala Lluís Maria Xirinacs: 25 (21,55%)

3. Casal Salvador Seguí (16,53%)

3. Sala Guillem Agulló: 13 (11,21%)

Total: 121 vots

Total: 116 vots

Vist que el 4 de desembre de 2018, es reuneix la Comissió Permanent de Nomenclatura
de Vies Públiques per referendar l’escrutini i es puguin donar a conèixer els resultats de
la consulta, alhora que els membres de la comissió estimen elevar la proposta a la
propera sessió plenària les propostes amb major nombre de vots:


Casal Serra de Galliners: 57 (47,11%).



Sala Muriel Casals: 78 (67,24%).

Des del Servei Municipal d’Estadística i Padró, s’enviarà l’acord als organismes
competents: Institut Nacional d’Estadística, Correus i Telègrafs, Direcció General de
Cadastre, Registre de la Propietat, Jutjat de Pau, Generalitat de Catalunya, Institut
Cartogràfic de Catalunya, Bombers, Mossos d’Esquadra, Policia Nacional, Guàrdia Civil,
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Transports Urbans de Sabadell, SC i Radio
Taxi, empreses concessionàries i serveis municipals la nova denominació de
l’equipament municipal.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord que es detalla a continuació:
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Primer. Proposar la nova denominació dels espais i vies públiques següents:


L’equipament municipal del casal d’avis passa a dir-se Casal Serra de Galliners.



La sala de la 1a planta del Casal Serra de Galliners passa a dir-se Sala Muriel
Casals.

Segon. Comunicar el present acord als organismes competents, serveis municipals i
empreses concessionàries.

Deliberacions
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
De tots és conegut que es va iniciar un procés participatiu en el que es va fer, com hem
fet en altres equipaments, primer la proposta de recollir, justament propostes de noms,
per poder dotar-los en aquests espais, un cop es va acabar el període es van recollir els
noms que eren, en aquest cas per l’equipament Casal Serra de Galliners, Casal els
Mussols i Casal Salvador Seguí, com a suplent Casal Quico Sabaté. I en el cas de les
sales: Sala Muriel Casals, Sala Lluís Maria Xirinacs, Sala Pepe Rubianes i com a suplent
Sala Guillem Agulló.
Un cop sotmesa a votació dels veïns i veïnes, pel casal d’avis que tots coneixíem com a
Casal d’Avis, la proposta que ha guanyat és Casal Serra de Galliners i la sala de dalt on
hi ha el teatre o la sala o hi fem de tot, Sala Muriel Casals.
Un cop hagi passat pel Ple i estiguis aprovats aquests noms, passarà com a les sales de
La Patronal, passaran a retolar-se i a partir d’ara els coneixerem aquí al poble amb
aquests noms.

El senyor David Sánchez Mancebo declara:
Nosaltres òbviament respectem els noms que han sortit de manera entenem que
democràtica òbviament, també estàvem invitats com a ciutadania a participar, també
estàvem invitats a la comissió. Per tant el nostre màxim respecte al procediment com no
pots ser d’una altra manera i com d’altres vegades ho hem manifestat.
Tot i així nosaltres com a grup polític ens abstindrem en la votació d’aquests noms
perquè volem fer molt breument una reflexió de què, bé al municipi per unes coses o per
unes altres, ja sigui perquè directament el govern encamina cap a una banda o perquè la
ciutadania que participa, que això no és criticable òbviament, ho determina cap a una
altra banda. Entenem que el municipi està doncs en un estat podem dir pràcticament de
només un color.
Recordem temps passats on era el municipi el que proposava, proposava el municipi, ja
sigui l’equip de govern o en alguns casos jo recordo el Ple i l’equip de govern proposava
a les demés forcés polítiques els carrers i es decidien, i jo no recordo que virés cap a
qüestions i persones, podem qualificar tant deterministes.
Això creiem nosaltres que era millor en el sentit que determinava una amplitud de mires
més enllà possiblement del moment que estem vivint i que determina que unes sales o
que uns carrers o que canviem uns equipaments que ja tenien un nom per un altre
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aprofitant la conjuntura política, social, que tots sabem que estem vivint en aquests
moments.
Per tant aquesta reflexió que serveixi, que bé, que portem molts anys de democràcia amb
noms molt variats, jo recordo que es va presentar en aquest Ple la proposta de posar el
nom a una persona universal i que alguns dels que potser ara ens respondran que això
és fruit de la participació dels demés, doncs no estaven d’acord.
En definitiva la meva reflexió simplement és per recordar que intentem fer entre tots un
poble més divers i un poble doncs no tant centrat amb lo quotidià i a voler crear aquí uns
carrers de només un color.
Perquè encara que vostès es pensin que estany guanyant, encara que una part de la
ciutadania es pensi que està guanyant, encara que tot això es pugui arribar a pensar,
crec que amb el pas del temps ens donarem compta que això no porta en lloc, que
aquesta divisió al final es farà palesa en el propi municipi.
Per tant intentem com sempre nosaltres hem dit, ja sigui a la comissió, sigui en el Ple,
intentar buscar noms universals, noms que no s’hagin d’aferrar a cap biografia o a cap
ideologia política, tant, tant, tant marcada.
En qualsevol cas felicitem les propostes que han sortit perquè entenem que neixen i que
han sigut gestionades, torno a recalcar, no és cap crítica directa ni al govern ni a les
persones que han participat, ans el contrari, però sí que vostès han d’entendre que
nosaltres en aquests moments ens hem d’abstenir.

El senyor Manuel Cáceres Castaño declara:
Faré una intervenció semblant a la que vaig fer en un altre plenari, en el del 26 d’abril
quan es va donar nom al carrer actualment U d’Octubre, i una mica en la mateixa línia
perquè crec que aquest procés i l’altra tenen moltes similituds.
Per una banda, i en això coincideixo amb el Sr. Sánchez, potser seria desitjable trobar
noms amb els quals bé una gran majoria de la vila se sentís còmode i no noms que en
una part de la ciutadania li poden semblar molt bé i no ho dubto i tinc tot el meu respecte
per la Sra. Muriel Casals, ara parlo concretament d’aquest nom, no del nom Serra de
Galliners que és un nom d’aquests que tothom pot estar d’acord, pot agradar o no, però
com a mínim no fereix sensibilitats.
Però sí que posar el nom d’una persona que la seva popularitat diguéssim o el seu relleu
social ha estat per defensar unes postures molt concretes, que són les postures legítimes
de bona part de la ciutadania, però que no ho són d’una altra bona part, doncs home jo
crec que ens ho podríem estalviar i seria desitjable tenim algun que no es prestés a
discussió i que pogués aguantar un govern i un altre i un altre sense necessitat de canvi.
Clar aquí les possibilitats que hi havia si trobem Muriel Casals, Lluís Maria Xirinacs i
deixant a banda Pepe Rubianes, que la seva família no ho va voler suposo, i Guillem
Agulló, doncs home eren totes del mateix color i la veritat no hauria de ser tant difícil jo
crec, crec que tant dintre del poble com fora hi ha molta gent que pot generar consensos
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molt amples i crec que amb aquest tema igual que en uns altres seria desitjable trobar
aquests consensos.
I d’altra banda també una crítica que vaig fer en aquell moment i que ara encara la puc fer
més, perquè clar mirem que de 16.000 persones que podien votar suposo, resulta que
han votat 116, això és un 0,7% o un 7 per mil, i que l’opció guanyadora el nom de la Sra.
Muriel Casals concretament, però bé Casal Serra de Galliners més o menys és el mateix,
ha tingut 78 vots, això és un 0,5% o 5 persones de cada mil. Home fins a quin punt això
és representatiu.
Evidentment representa a les persones que van votar, i és una opció respectable i jo no
critico que aquestes persones votessin això, però això té alguna força? Jo no ho sé, jo
crec que tenim un problema, ja ho vaig dir aleshores, i tenim un problema tots, ho té més
l’equip de govern perquè és qui promou els processos participatius, si promous un procés
participatiu i resulta que van a votar 121 persones de 16.000, home alguna cosa no s’està
fent bé, no tinc la vareta màgica i ja sé que és més fàcil criticar que no aportar opcions,
però és que o s’ha fet poca publicitat o no s’ha fet pels canals adients o alguna cosa
passa, o és que a la gent no l’importa i pensa “mira poseu-li el nom que vulgueu”, la
majoria de la gent.
Però jo crec que això ens ha de fer reflexionar, alguna cosa passa quan se li proposa, se
li dona a la ciutadania possibilitat de participar en una decisió mitjançant el seu vot directe
i aquesta proposta doncs és rebutjada per la immensa majoria, de forma que participen
aquestes quantitats ínfimes.
Joc crec que això ens ha de fer reflexionar a tots i crec que no estaria de més en la
normativa que regula la participació establir algun tipus de mínim, això ja ho vaig dir,
mínim o el mínim, és a dir no es tracta d’establir un 50% del cens evidentment això seria
absurd. Però no sé un 5% de participació, una cosa que diguessis home doncs el que
guanyi amb aquesta participació doncs com a mínim garanteix un mínim de vots, perquè
la veritat dir que posem aquest nom perquè hi ha 78 persones que ho han votat, doncs sí
està molt bé i estan en el dret de fer-ho i respecto el que han fet, però bé no em sembla
una raó de pes.
Per aquestes raons que he exposat el nostre vot serà també d’abstenció.

La senyora Mercè Vallès Corominas declara:
El nostre vot serà afirmatiu perquè estem d’acord amb els noms que han sortit, si bé és
veritat que podem compartir en part una mica les reflexions que el Sr. Cáceres feia, sí
que és veritat que ens hauríem de replantejar una mica el perquè no la gent acudeix a
votar quan se li demana que participi en coses que al final li afecten en el seu municipi.
Entenc que això ens hauria de fer reflexionar però si bé tampoc puc compartir algunes de
les afirmacions que feia el Sr. Cáceres, perquè també doncs podem dir que aquella gent
que no se sentia representada amb aquests noms, també hagués pogut anar a expressar
quins altres noms es podia haver posat.
Per tant entenc que hi pugui haver la crítica de dir: home no és prou representatiu com
per poder arribar a canviar un nom d’un edifici municipal, potser sí doncs que podríem
plantejar-nos que si no arriba a un mínim doncs tornar a fer-se una altra votació. Bé això
en tot cas ... perquè segur que no és l’únic municipi que passen aquestes coses, però sí
que és veritat que la nostra intervenció és: estem d’acord amb els noms, però sí que és
veritat que hauríem de replantejar-nos si no arribem a quins topalls perquè al final no és,
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entenem que potser no sigui representatiu però tampoc compartim el fet de què només
siguin els noms d’uns perquè està obert a tothom i tothom pot dir la seva.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
En tot cas la participació, és una reflexió, la participació és un acte ... que l’exerceix i hi ha
països que tenen grans nivells de participació perquè l’han fet des de fa molts anys. A
l’estat espanyol no hi ha ... hi ha processos participatius en què la gent se sent més
cridada que en d’altres, hi ha processos que se’ls fan més seus que d’altres, hi ha partits
que utilitzen les entitats de manera oberta i descarada perquè no participin o perquè
participin inactivament també, bé hi ha de tot, hi ha de tot en aquest poble com a tot
arreu.
En tot cas l’única manera de què la participació creixi és anar-la fent. No hi ha cap altra
manera de millorar aquest fet, evidentment buscant canals, buscant maneres de què la
gent ho trobi més atractiu, s’ho faci més seu, segur, però la manera, l’única manera que
funciona la participació és fent-ne i creient-la, i quan la fem i ens la creiem, que vol dir que
qui participa i dels que participen, la majoria d’aquells que han participat ... si ens posem
traves, si ens posem normes que diem que “si no participa no sé quin percentatge o si el
que ho fa no ho fa d’aquesta manera o d’una altra”, és quan la ciutadania se sent
prèviament ja estafada perquè ja li estem dient que si no s’arriba a allò, i com què ja
veuen que és molt difícil probablement no passarà mai i encara es desmotiva més per
participar.
S’ha observat que passa a altres municipis, s’ha observat que fan altres llocs i s’intenta
aplicar doncs allò que a cada lloc ha funcionat més bé.
Aquest poble com tots n’estem aprenent i n’estem aprenent perquè doncs fa molt poc que
fem això, de triar noms, de posar-los. El Sr. Sánchez ens deia, abans, miri abans jo
també hi era a vegades a la comissió de nomenclàtor i els tècnics ens proposaven uns
noms i aquí estem, que tenim noms d’ocells, que tenim noms de, que a vegades els veïns
que hi viuen doncs et diuen “i perquè el meu carrer s’ha de dir d’aquesta manera”. Doncs
miri perquè sí, o de músics, o de pintors, o d’arbres, o de flors.
Per tant no sé si era millor, allò era tancat, ho decidien 17 persones i era el bon criteri o el
mal criteri, depèn del dia que teníem aquelles 17 persones més els tècnics que ho
proposaven.
Ara són els veïns i veïnes, que com diu la Sra. Vallès, poden participar activament en les
propostes i d’aquestes propostes poden votar-les, i ja està, és a dir cadascú té la
possibilitat durant un procés de proposar noms i de què aquests noms siguin votats.
És veritat que la participació és baixa comparat fins i tot amb l’esforç que es fa perquè la
gent sigui conscient de què hi ha un procés participatiu obert.
Estic convençuda que amb els anys hi haurà molta més participació. És una qüestió de
sobretot de fer saber la veïnat que allò que li proposem amb major o menor mesura de
participació passa, perquè la gent que es creu el projecte participa activament i fa tot el
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procés, dedica el seu esforç, aquella estona que ha dedicat a rumiar una cosa, platejar-la
o tal, els que estem asseguts aquí ...

Votació
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per majoria absoluta amb el
resultat següent:
Vots a favor: 13 (Junts-ERC-AM, ICV-EUiA-E i PDeCat)
Vots en contra: 0
Abstencions: 4 (PSC-CP i C’s)

6. Pla Local de Prevenció i Gestió dels Residus Municipals de Sant Quirze del
Vallès 2017-2025 - aprovació
ANTECEDENTS
1. La Llei 22/2011 de 28 de juliol de residus i sòls contaminats, estableix que cal definir
programes de prevenció de residus com un requisit normatiu. En aquest sentit, la
Generalitat de Catalunya ha elaborat el Programa General de Prevenció i Gestió de
Residus i Recursos de Catalunya 2013-2020 (PRECAT20), així com el Pla Territorial
Sectorial d’Infraestructures de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 2013-2020
(PINFRECAT20).
2. A fi i efecte d’assolir els objectius de la nova planificació que la Generalitat de
Catalunya estableix en el PRECAT20, l'any 2015 el Consorci per a la Gestió de Residus
del Vallès Occidental (CGRVOC) inicia la redacció del Pla de Prevenció i Gestió de
Residus i Recursos del Vallès Occidental (PREVOC). El PREVOC defineix les línies
estratègiques i actuacions necessàries per contribuir a l’assoliment dels objectius de la
nova planificació que la Generalitat de Catalunya ha fixat en el PRECAT20.
3. El 13 de novembre de 2018, el consell Plenari del Consorci per a la gestió dels residus
del Vallès Occidental va acordar aprovar l’acord marc de Prevenció i Gestió de residus
del Vallès Occidental.
4. Els municipis adherits al Consorci, entre ells Sant Quirze del Vallès, van iniciar també
la creació del Pla Local de Prevenció i Gestió dels Residus Municipals, prenent com a
base el Pla comarcal, pel que fa a intencionalitat i objectius.

FETS
1. Amb el Pla Local de Prevenció i Gestió dels Residus Municipals es pretén dotar a Sant
Quirze d’una eina de planificació per als propers anys que estableixi, en el marc local,
objectius i programes d’actuacions a fi i efecte de complir les directrius definides en
l’àmbit europeu, estatal i autonòmic pel que fa a la prevenció i gestió dels residus
municipals i contribuir al compliment dels objectius d’aquestes.
2. El CGRVOC va realitzar una diagnosi de la gestió dels residus municipals de Sant
Quirze, tenint en compte població, densitat de població, tipologia d’habitatges, dades de
la recollida selectiva dels residus, impropis, sistema de recollida, deixalleries, costos del
servei, etc. I una prognosi de la generació de residus en un futur, tenint en compte
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diferents escenaris per l’evolució futura de l’economia i de la població, la generació de
residus per càpita, l’evolució de la generació de residus municipals i l’escenari econòmic
de costos i ingressos.
Aquests elements estan desenvolupats al text del Pla Local que presentem.
3. Partint de la normativa existent, de la diagnosi de generació i gestió dels residus i de la
prognosi de generació de residus, es van establir un objectius en matèria de prevenció i
gestió dels residus municipals amb horitzó 2025.
Aquestes línies estratègiques s’adapten a les adoptades pel PREVOC
LÍNIES ESTRATÈGIQUES - PREVOC
LE 1. Reduir la generació de residus, promovent la prevenció de residus com a
eix prioritari.
LE 2. Millorar la quantitat i la qualitat de la recollida selectiva.
LE 3. Fer transparent i sostenible econòmicament la gestió de residus.
LE 4. Incrementar la valorització material en el tractament final dels residus.
LE 5. Millorar l’eficiència a través de la gestió consorciada i/o comarcal de les
actuacions relacionades amb les recollides i tractament de residus.

LÍNIES ESTRATÈGIQUES – PLA LOCAL
LE 1. Reduir la generació de residus, promovent la prevenció de residus com a eix
prioritari.
LE 2. Millorar la quantitat i la qualitat de la recollida selectiva.
LE 3. Fer transparent i sostenible econòmicament la gestió de residus.

4 .De cadascuna de les línies estratègiques se’n desprenen els següents objectius:
LE 1. REDUIR LA GENERACIÓ DE RESIDUS, PROMOVENT LA PREVENCIÓ DE
RESIDUS COM A EIX PRIORITARI.
1.1. Reduir la generació de residus, per al 2025 assolir una reducció en pes del
20% de la generació per càpita de residus respecte l’existent l’any 2010.
1.2. Fomentar la reutilització com a mecanisme de prevenció de residus, en
particular a les deixalleries.
1.3. Fomentar la reducció del malbaratament alimentari en els grans productors i
en l’àmbit domèstic.
1.4. Millorar el coneixement de la ciutadania sobre hàbits de consum responsables
que afavoreixin la prevenció de residus i la seva correcta segregació.
LE 2. MILLORAR LA QUANTITAT I LA QUALITAT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA.
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2.1. Incrementar la recollida selectiva bruta dels residus municipals, assolint al
2025 un nivell mínim del 80% respecte els residus generats.
2.2. Incrementar la recollida selectiva bruta de la matèria orgànica, assolint al
2025 un nivell mínim del 60% respecte la matèria orgànica generada.
2.3. Incrementar la qualitat de la recollida selectiva de la matèria orgànica, assolint
l’any 2025 un nivell d’impropis inferior al 5% en pes.
2.4. Incrementar la recollida selectiva bruta de la fracció envasos lleugers, assolint
al 2025 un nivell mínim del 60% respecte el residu d’envasos lleugers generats.
2.5. Incrementar la qualitat de la recollida selectiva dels envasos lleugers, assolint
l’any 2025 un nivell d’impropis inferior al 25% en pes.
2.6 Incrementar la recollida selectiva bruta de la fracció paper i cartró, assolint al
2025 un nivell mínim del 60% respecte el residu de paper i cartró generat.
2.7. Incrementar la recollida selectiva bruta de la fracció vidre, assolint al 2025 un
nivell mínim del 60% respecte el residu de vidre generat.
2.8. Millorar els ratis de recollida d’altres fraccions minoritàries (tèxtil, oli vegetal,
...).
LE 3. FER TRANSPARENT I SOSTENIBLE ECONÒMICAMENT LA GESTIÓ DE
RESIDUS.
3.1. Impulsar l’ús d’instruments de fiscalitat ambiental per a contribuir a la millora
de la prevenció i gestió dels residus i l’ús eficient dels recursos.
3.2. Fer transparents els costos de les recollides i el tractament de residus a nivell
municipal.
5. Les accions que es planteja l’Ajuntament per a l’assoliment dels objectius citats són els
següents:
Accions relatives a la línia estratègica LE1.
LE1. Reduir la generació de residus, promovent la prevenció de residus com a eix
prioritari
Matèria
Implementació de la bossa compostable per a la recollida de
MOE102
orgànica
la matèria orgànica.
Implantació de circuits d’aprofitament d’aliments a centres
Matèria
educatius, mercats i supermercats, restauració, centres
MOE103
orgànica
hospitalaris i altres centres o entitats amb excedent
d’aliments.
Matèria
Realització d’accions de sensibilització per a la reducció del
MOE104
orgànica
malbaratament d’aliments a la ciutadania.
Promoció de l'ús responsable del paper i desmaterialització de
PaperPCE103
la informació en Ajuntaments i equipaments municipals,
cartró
escoles, etc..
PaperPCE104
Foment i/o creació d'espais d'intercanvi de llibres.
cartró
Envasos
Foment de la reducció d'envasos i introducció d'embolcalls
ELE102
Lleugers
reutilitzables als centres educatius.
Tèxtil
TXE101
Foment de la reutilització de roba.
Adequació d’espais de preparació per la reutilització a les
deixalleries en conjunt amb agents socials, potenciant així
Multifracció MUE101
aquestes instal·lacions com a centres de recuperació de
materials.
Multifracció MUE107
Ambientalització de festes i esdeveniments públics.
Impulsar un distintiu municipal de qualitat ambiental en
Multifracció MUE108
matèria de residus i neteja viària per activitats comercials,
vinculat a bonificació de la taxa de residus.
Pàgina - 18 -

Multifracció MUE109

Consolidació i difusió dels mercats de segona mà i intercanvi
organitzats per les diferents entitats del municipi.

Accions relatives a la línia estratègica LE2.
LE 2. Millorar la quantitat i la qualitat de la recollida selectiva
Matèria
MOE101
Impuls de l’autocompostatge i el compostatge comunitari.
orgànica
Residus
Realització i execució d’un pla de caracteritzacions de les
RDE207
domiciliaris
fraccions FORM, Envasos i Resta.
Residus
Implementar la recollia selectiva específica per activitats
RCE201
comercials
comercials.
Residus
RCE202
Ambientalització del mercat no sedentari
comercials
Implementar eines i estratègies per afavorir la separació en
Festes
FSE201
origen dels residus en els actes públics i festius d’àmbit
municipal.
Realització de campanyes de comunicació constants en el
temps, adreçades a destinataris adequadament segmentats,
Comunicació COE201
per al foment de la separació en origen dels residus i la
reducció dels mateixos.
Accions relatives a la línia estratègica LE3.
LE 3. Fer transparent i sostenible econòmicament la gestió de residus
Disseny i execució d’eines orientades a facilitar la
Model
MTE302 transparència relativa als costos i ingressos de la recollida i
tributari
tractament dels residus.
Incloure bonificacions fiscals a la taxa d’escombraries
Model
MTE303 destinades a fomentar la separació en origen dels residus
tributari
entre els ciutadans i activitats comercials del municipi.
Ampliació de les prestacions i continguts web del consistori en
Comunicació COE301 matèria de comunicació de resultats de recollida i tractament,
costos, recomanacions, notícies, etc.
Cadascuna de les accions compten amb les corresponents fitxes, les quals es poden
consultar a l’annex II del Pla Local.
6. De la mateixa manera, el Pla Local contempla la valoració i la planificació temporal de
les accions previstes, així com els efectes de millora per la realització de les accions.
7. El grau de desplegament del Pla Local, així com l’avaluació en termes d’assoliment
dels objectius del mateix, es podrà realitzar mitjançant la valoració dels indicadors de
seguiment.
8. Atès l’informe emès el 04/12/2018 pels serveis tècnics de Parcs, Jardins i Via Pública,
Mobilitat i Serveis. Així com l’informe de la Intervenció Municipal del 10/12/2018.
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FONAMENTS DE DRET
Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, i posteriors modificacions.
Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2013-2020
PRECAT20.
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de residus.
Decret 87/2010, de 29 de juny pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus
municipals de Catalunya (PROGREMIC) i es regula el procediment de distribució de la
recaptació dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals.
Pla de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos del Vallès Occidental (PREVOC) 2017 –
2025.
Ordenança fiscal núm. 4.13. TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA I
GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS.
Ordenança reguladora de la gestió dels residus sòlids urbans i de la neteja pública de
Sant Quirze del Vallès.
D'acord amb el que estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures
per la modernització del govern local; el RD 2568/1986, de 26 de novembre, pel que
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; el
RD legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local; el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la llei Municipal i de Règim local de Catalunya; la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques; el
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals; el RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Resolució d’alcaldia número 2017158, de 19 de gener.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar el Pla Local de Prevenció i Gestió dels Residus Municipals de Sant
Quirze del Vallès 2017-2025, que literalment diu:
“
PLA LOCAL DE PREVENCIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS DE SANT
QUIRZE DEL VALLÈS 2017 - 2025
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1. INTRODUCCIÓ

La Llei 22/2011 de 28 de juliol de residus i sòls contaminats, estableix que cal definir
programes de prevenció de residus com un requisit normatiu. En aquest sentit, la
Generalitat de Catalunya ha elaborat el Programa General de Prevenció i Gestió de
Residus i Recursos de Catalunya 2013-2020 (PRECAT20), així com el Pla Territorial
Sectorial d’Infraestructures de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 2013-2020
(PINFRECAT20), ambdós en fase d’aprovació.
A fi i efecte d’assolir els objectius de la nova planificació que la Generalitat de Catalunya
estableix en el PRECAT20, l'any 2015 el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès
Occidental inicia la redacció del Pla de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos del
Vallès Occidental (PREVOC). El PREVOC defineix les línies estratègiques i actuacions
necessàries per contribuir a l’assoliment dels objectius de la nova planificació que la
Generalitat de Catalunya ha fixat en el PRECAT20.
El Pla Local de Prevenció i Gestió dels Residus Municipals de Sant Quirze del
Vallès, en endavant, Pla Local, constitueix una adaptació a nivell municipal del PREVOC.
Amb aquest instrument, el municipi es dota d’una eina de planificació per als propers
anys que estableix, en el marc local, objectius i programes d’actuacions a fi i efecte de
complir les directrius definides en l’àmbit europeu, estatal i autonòmic pel que fa a la
prevenció i gestió dels residus municipals i contribuir al compliment dels objectius
d’aquestes.
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Com s’anirà veient al llarg del document, el present Pla Local ha tingut en compte la
planificació establerta en el PRECAT20 i en el PREVOC, tant pel que fa als seus
continguts com a la metodologia.

Àmbit competencial
Les competències i funcions del municipi segons el Text Refós de la Llei de Residus de
Catalunya són:









La gestió dels residus municipals és una competència pròpia del municipi.
El municipi, independentment o associadament, ha de prestar, com a mínim el
servei de recollida selectiva, de transport, de valorització i de disposició del rebuig
dels residus municipals.
El municipi ha de gestionar el servei a què fa referència l’anterior apartat segons
les determinacions bàsiques següents:
L’ajuntament adquireix la propietat dels residus sempre que li siguin lliurats per
a la recollida en les condicions establertes per la normativa municipal
aplicable.
L’ajuntament ha de promoure la valorització dels residus segons el programa
general i el programa de gestió de residus municipals formulats per la
Generalitat.
L’ajuntament ha de prendre les mesures necessàries per garantir que en les
operacions de gestió del servei es compleixen els objectius especificats
per l’article 2 de la TRLRR.
Sens perjudici del que disposen els anteriors apartats, els ens locals competents
poden obligar a les persones posseïdores de residus que, per llurs
característiques esdevinguin perillosos, o difícils de recollir, transportar, valoritzar
o tractar, a gestionar-los per sí mateixes o adoptar les mesures necessàries per a
facilitar-ne la gestió. Els ens locals han de fonamentar les obligacions que derivin
d’aquest apartat en raons justificades i basades en les característiques dels
residus i en la incidència que tenen sobre els serveis municipals, la via pública o el
medi ambient.
Els ajuntaments han d’exercir les competències de programació, planificació,
ordenació i execució en matèria de gestió de residus dels residus municipals
d’acord amb el Programa de gestió de residus municipals de Catalunya, que, en
tot cas, ha de garantir l’autonomia local per prestar els serveis de gestió de
residus municipals sota la seva responsabilitat.

Les competències i funcions de la Comarca segons el Text Refós de la Llei de Residus
de Catalunya són:




Correspon a la comarca la gestió dels residus municipals, en els supòsits de
dispensa municipal del servei, de delegació dels municipis i d’assumpció d’aquest
servei municipal per altres títols, d’acord amb la legislació de règim local.
Correspon al consell comarcal establir, en el seu programa d’actuació, els
mecanismes d’actuació necessaris a fi d’assegurar subsidiàriament la prestació
adequada del servei municipal.
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Correspon al consell comarcal participar en l’elaboració i la gestió del programa
del Govern de la Generalitat establert per l’article 6, en els termes del Text refós
de la Llei reguladora de residus de Catalunya i en els del mateix programa.

Àmbit geogràfic
L’àmbit geogràfic del Pla és el terme municipal de Sant Quirze del Vallès Àmbit
geogràfic
L’àmbit geogràfic del Pla és el terme municipal de Sant Quirze del Vallès.

Figura 1. Àmbit geogràfic d’aplicació del Pla distingint municipis consorciats amb la gestió de residus dins del
Consorci (color verd), municipis consorciats amb la gestió de residus dins de l’AMB.

Per tal de conèixer el pes del municipi de Sant Quirze del Vallès a la dinàmica comarcal
s’aporten algunes dades d’entorn:
Taula 1. Dades d’entorn dels municipis dins de l’àmbit territorial. Font: IDESCAT
Població 2015
Num. hab

Superfície

%

2

Densitat
2

(km )

(hab/km )

% habitatges
secundaris
(2011)

Terrassa

215.214

28,7%

70,2

3066

2,5%

Sabadell

207.814

27,7%

37,8

5498

1,5%

74.536

9,9%

32,3

2308

5,3%

Rubí
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Cerdanyola del Vallès

57.413

7,7%

30,6

1876

1,7%

Montcada i Reixac

34.377

4,6%

23,5

1463

2,3%

Barberà del Vallès

32.545

4,3%

8,3

3921

:

Santa Perpetua de Mogoda

25.466

3,4%

15,8

1612

:

Castellar del Vallès

23.442

3,1%

44,9

522

5,1%

Sant Quirze del Vallès

19.602

2,6%

14,1

1390

4,8%

Palau-solità i Plegamans

14.457

1,9%

14,9

970

:

Matadepera

8.900

1,2%

25,4

350

9,5%

Sentmenat

8.652

1,2%

28,8

300

5,8%

Polinyà

8.226

1,1%

8,8

935

:

Viladecavalls

7.365

1,0%

20,1

366

:

Vacarisses

6.143

0,8%

40,7

151

33,3%

Sant Llorenç de Savall

2.380

0,3%

41,1

58

19,2%

Ullastrell

2.043

0,3%

7,3

280

:

Rellinars

748

0,1%

17,8

42

44,7%

197

0,0%

16,3

12

34,2%

Gallifa
TOTAL

749.520

Sant Quirze del Vallès disposa del 2,6% de la població de la comarca1, la qual concentra
el 56% de la població entre Terrassa i Sabadell.
El municipi té una densitat de població de 1.390 hab/km2, la qual es pot considerar
mitjana atenent a la de la resta de municipis de població similar. El percentatge
d’habitatges secundaris és del 4,8 %, valor que concorda amb el fet que els municipis
més densament poblats són els que presenten menor nombre d’habitatges secundaris.

Àmbit d’aplicació
L’àmbit d’aplicació del present Pla són els residus municipals generats en l’àmbit
geogràfic definit.
Es consideren residus municipals, d’acord amb l’article 3 del Decret Legislatiu 1/2009, de
21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus, aquells
residus generats en els domicilis particulars, els comerços, les oficines i els serveis, i
també els que no tenen la consideració de residus especials i que per llur naturalesa o
composició es poden assimilar als que es produeixen en els dits llocs o activitats. Tenen
també la consideració de residus municipals els residus procedents de la neteja de les
vies públiques, zones verdes, àrees recreatives i platges; els animals domèstics morts;
els mobles, els estris i els vehicles abandonats; els residus i els enderrocs procedents
d’obres menors i reparació domiciliària.
Un subgrup d’aquests residus el constitueixen els residus comercials, definits com aquells
residus generats per l’activitat pròpia del comerç al detall i a l’engròs, l’hoteleria, els bars,
els mercats, les oficines i els serveis. Són equiparables a aquest subgrup, als efectes de
la gestió, els residus originats a la indústria que tenen la consideració d’assimilables als
municipals.
Definicions

1

En aquest còmput no es tenen en consideració els municipis de Castellbisbal, Sant Cugat i Ripollet.
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Autocompostatge: ús de la tècnica del compostatge en origen per als residus
orgànics del jardí i part del menjar. Engloba tant el compostatge domèstic com el
compostatge comunitari (en un lloc comú per a diverses llars).
Deposició controlada: sistema d’emmagatzematge del rebuig dels residus en
llocs condicionats a aquests efectes.
Eliminació: qualsevol operació que no sigui la valorització, inclús quan la operació
tingui com conseqüència secundària l’aprofitament de substàncies o energia.
Envasos Lleugers: fracció dels envasos amb la característica comuna de tenir
una baixa relació pes/volum. Fonamentalment constituïda per ampolles i pots de
plàstic, plàstic film, llaunes i brics o cartró per begudes.
Fracció: part del total de residus de característiques semblants.
Fracció envasos: fracció de residus municipals constituïda pels envasos. Inclou
cartró envàs, vidre envàs i els anomenats envasos lleugers.
Fracció orgànica (Fracció orgànica de residus municipals; FORM): fracció
orgànica dels residus municipals fonamentalment constituïda per restes de menjar
(verdures, fruita, closques, peles, carn, peix, farines,...) i restes vegetals (jardineria
i poda), susceptible de degradar-se biològicament.
Fracció paper: fracció dels residus municipals constituïda per paper (generalment
també s’hi inclou el cartró).
Fracció RESTA: fracció residual dels residus municipals un cop efectuades les
recollides selectives i que encara pot contenir materials valoritzables.
Fracció vidre: fracció dels residus municipals constituïda per envasos de vidre.
Impropis: elements estranys al contingut bàsic d’una determinada fracció dels
residus municipals recollits selectivament.
Preparació per a la reutilització: inclou les operacions de revisió, neteja i
reparació per a la recuperació, per la qual un producte o els seus components que
han esdevingut residus, són “preparats” per facilitar la seva reutilització sense
necessitat de cap altre procés.
Prevenció de residus: conjunt de mesures preses abans que una substància,
material o producte esdevingui residus i que redueixi:
La quantitat de residus (incloent la reutilització o l’extensió de la vida dels
productes);
Els impactes negatius sobre la salut de les persones o el medi ambient dels
residus generats;
El contingut de substàncies perilloses en materials i productes.
Reciclatge: qualsevol operació mitjançant la qual els materials de residus són
transformats de nou en productes, materials o substàncies, tant si és amb la
finalitat original com amb qualsevol altra. Inclou la transformació del material
orgànic, però no la valorització energètica, ni la transformació en materials que
s'hagin d'emprar com a combustible o per operacions de replè.
Residu: material que es genera com a conseqüència no desitjada de qualsevol
activitat humana, el generador o posseïdor del qual se n’ha desprès o té la
intenció o obligació de desprendre-se’n.
Reutilització: qualsevol operació per la qual un producte o els seus components
que no són residus són tornats a utilitzar per al mateix propòsit pel qual van ésser
concebuts.
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Sistema Integrat de Gestió de residus (SIG): model de gestió de residus en què
les empreses responsables de posar al mercat els productes han de pagar un
import a una societat gestora constituïda pels propis fabricants del producte/residu
específic per tal de gestionar per si mateixes finançar la gestió amb la finalitat
d’assegurar el compliment dels objectius de reciclatge i valorització segons la
normativa vigent.
Valorització: qualsevol operació el resultat principal de la qual sigui que el residu
serveixi a una finalitat útil al substituir a d'altres materials que d'una altra manera
s'haurien emprat per a complir una funció particular, o que el residu sigui preparat
per a complir aquesta funció, a la instal·lació o en l'economia en general. En tot
cas, es considera valorització qualsevol dels processos enumerats a l’annex II.B
de la Decisió de la Comissió 96/350/CEE.
Valorització energètica: aprofitament dels residus amb la finalitat de produir
energia alternativament a l’ús d’altres fonts2 .
Valorització material: qualsevol procediment que permeti l’aprofitament dels
recursos continguts en els residus, exclosa la utilització dels residus com a font
d’energia. A efectes del Programa es diferencia entre valorització material primària
o VMP, que inclou els materials provinents de la recollida selectiva neta que
realment tenen com a destí la recuperació material o reciclatge; i valorització
material secundària o VMS on s’inclouen els materials recuperats mitjançant les
plantes de tractament de la fracció resta o les escòries recuperades de les
incineradores.

2. MARC NORMATIU DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

L’objectiu de la normativa de la Unió Europea, estatal, autonòmica i local en matèria de
residus és establir el marc jurídic que ha de regir la gestió dels residus, les mesures
destinades a la protecció del medi ambient i la salut de les persones, mitjançant la
prevenció o la reducció dels impactes adversos de la generació i gestió dels residus, la
reducció dels impactes globals de l’ús dels recursos i la millora de l’eficiència d’aquest ús.
La normativa bàsica en matèria de residus que es detallarà a continuació fixa, entre
altres, quina és la jerarquia d’operacions que han de regir la gestió de residus. Aquesta
jerarquia prima la prevenció de la generació dels residus, impulsant en segona instància
la seva preparació per a la reutilització, en tercera instància el seu reciclatge o
aprofitament material, seguit d’altres tipus de valoritzacions inclosa l’energètica, i
finalment la disposició o eliminació segura, quan la resta d’opcions no ha estat possible.

2

La incineració de residus municipals es considera una operació de valorització quan l’eficiència energètica sigui igual o superior a: 0,60 tractant-se
d’instal·lacions en funcionament i autoritzades conforme a la legislació comunitària aplicable des d’abans de l’1 de gener de 2009: 0,65 tractant-se
d’instal·lacions autoritzades després del 31 de desembre de 2008.
Aplicant la següent fórmula: Eficiència energètica = (Ep -(Ef + Ei)) / (0,97 x (Ew + Ef)) on: Ep es l’energia anual produïda com a calor o electricitat, que es
calcula multiplicant l’energia en forma d’electricitat per 2,6 i la calor produïda per a usos comercials per 1.1 (,GJ/any). Ef es l’aportació anual d’energia al
sistema a partir dels combustibles que contribueixen a la producció de vapor (GJ/any).
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PREVENCIÓ

Són el conjunt de mesures adoptades abans que una substància, material o producte s’hagi
conver t en residu, amb l’objec u de reduir:
• La quan tat de residu, inclús mitjançant la reu lització dels productes o el perllongament de
la vida ú l dels productes.
• Els impactes adversos sobre el medi ambient i la salut humana de la generació del residus.
• El con ngut de substàncies nocives en materials i productes.

PREPARACIÓ PER LA
REUTILITZACIÓ

Operació de valorització consistent en la comprovació, neteja o reparació, mitjançant la qual
productes i components de productes que s’hagin conver t en residus es preparin per a que
puguin reu litzar-se sense cap altra transformació prèvia.

RECICLATGE

ALTRE TIPUS DE
VALORITZACIÓ,
INCLOSA
L’ENERGÈTICA

ELIMINACIÓ

Tota operació de valorització mitjançant la qual els materials de residus són transformats de
nou en productes, materials o substàncies, tant si es amb la finalitat original com amb
qualsevol altra finalitat. Inclou la transformació del material orgànic, però no la valorització
energè ca ni la transformació en materials que es vagin a u litzar com a combus bles o per a
operacions de rebliment.
Qualsevol operació de valorització que no pugui ser considerada com a preparació per a la
reu lització ni reciclatge de residus en nous productes, materials o substàncies mitjançant
transformació.

Qualsevol operació que no sigui la valorització, inclús quan l’operació
conseqüència secundària l’aprofitament de substàncies o energia.

ngui com a

Figura 2. Jerarquia de gestió dels residus establerta per la normativa vigent.

Així mateix, la normativa de caràcter bàsic fixa uns objectius en matèria de preparació per
a la reutilització i reciclatge dels residus municipals, d’entre els quals en destaca el

Abans del 2020 la quantitat de residus domèstics i comercials destinats a preparació
per a la reutilització i reciclatge per a les fraccions de paper, metalls, vidre, plàstic,
biorresidus i altres fraccions reciclables hauran d’assolir, en conjunt, com a mínim el
50% en pes.
següent:
A nivell comarcal no existeix cap normativa relacionada amb la gestió de residus; en
aquest sentit, cada municipi estableix via ordenança la reglamentació necessària en cada
cas. Tanmateix, es considera oportú incloure els Estatuts del Consorci com part de la
normativa a tenir en compte en la redacció del present Pla.
Pel que fa a l’àmbit municipal, Sant Quirze del Vallès compta amb l’Ordenança fiscal núm.
4.13. TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS
MUNICIPALS.
La tarifa permet bonificacions per raons ambientals en funció del nombre d’entrades a
deixalleria. D’altra banda l’ordenança estableix que els grans productors de residus es
troben exempts del servei i han d’acreditar la contractació d’un gestor autoritzat per
l’Agència Catalana de Residus.
A continuació es fa un resum del marc normatiu de referència. A l’Annex I es
complementa i analitza de manera detallada cadascun dels textos.
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Taula 2. Marc normatiu de referència.
ÀMBIT EUROPEU
Comunicació de la Comissió al parlament europeu, al Consell, al Comitè econòmic i social europeu i al Comitè de les
regions. Cap a una economia circular: un programa de zero residus per a Europa. COM (2014) 398 final
Comunicació de la Comissió al Parlament europeu, al Consell, al Comitè econòmic i social europeu i al Comitè de les
regions. Full de ruta cap a una Europa eficient en l'ús dels recursos. COM (2011)571 final
Estratègia Europa 2020. Una estratègia per un creixement intel·ligent, sostenible e integrador (Comunicació de la
Comissió de 3 de març de 2010). COM(2010) 2020 final
Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008, sobre residus i per la qual es
deroguen determinades Directives.
Estratègia temàtica sobre la prevenció i reciclatge de residus (Comunicació de la Comissió de 21 de diciembre de
2005)
ÀMBIT ESTATAL
Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, i posteriors modificacions.
Resolució de 20 de gener de 2009, de la Secretaria d’Estat de Canvi Climàtic, per la que es publica l’Acord del
Consell de Ministres pel qual s’aprova el Pla Nacional Integrat de Residus per al període 2008-2015
ÀMBIT AUTONÒMIC
Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2013-2020 PRECAT20 (pendent
d’aprovació)
Pla Territorial Sectorial d'Infraestructures de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 2013-2020 PINFRECAT20
(pendent d’aprovació)
Decret 16/2010, de 16 de febrer, pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus
municipals.
Decret 87/2010, de 29 de juny pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus municipals de Catalunya
(PROGREMIC) i es regula el procediment de distribució de la recaptació dels cànons sobre la disposició del rebuig
dels residus municipals.
Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus industrials de Catalunya
(PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció.
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de residus
ÀMBIT COMARCAL
Estatuts del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental
Pla de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos del Vallès Occidental (PREVOC) 2017 – 2025.
ÀMBIT MUNICIPAL
Ordenança fiscal núm. 4.13. TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS
MUNICIPALS.

3. DIAGNOSI DE LA SITUACIÓ ACTUAL DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS

3.1 Diagnosi de la gestió de residus municipals
Com a punt de partida es realitza una anàlisi de l’evolució de la gestió de residus del
municipi en els últims anys per tal de conèixer els punts forts i els punts febles i realitzar
una correcta planificació pels propers anys. A més, cal saber quin és el comportament
global de Sant Quirze del Vallès respecte la resta de municipis consorciats amb la gestió
de residus dins del Consorci, els quals inclouen Castellar del Vallès, Gallifa, Matadepera,
Palau-Solità i Plegamans, Polinyà, Rellinars, Rubí, Sabadell, Sant Llorenç de Savall, Sant
Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Sentmenat, Terrassa, Ullastrell,
Vacarisses i Viladecavalls3.

3

Per tant, quan es parli de “municipis consorciats” ens referirem als aquí esmentats. Cal recordar que aquest llistat no inclou els municipis de Cerdanyola
del Vallès, Montcada i Reixac i Barberà del Vallès, els quals tenen consorciada llur gestió dels residus amb l’AMB.
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3.1.1 Dades municipals
L’any 2015 es van generar un total de 8.076,47 Tn de residus municipals, que representa
el 3,2% dels residus municipals recollits al conjunt de municipis consorciats.
Malgrat l’augment d’un 3,1% de població de Sant Quirze del Vallès entre els períodes
2006 i 2015, els residus municipals recollits han disminuït en un 3,3 % durant el mateix
període. Aquest fet indica que la generació per càpita de residus ha anat disminuint,
passant dels 1,34 kg/hab/dia l’any 2006 a 1,14 kg/hab/dia el 2015, en una tendència molt
similar a la del conjunt de municipis consorciats.
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0
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Sant Quirze
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Figura 3. Evolució dels residus municipals recollits a Sant Quirze del Vallès i al conjunt de municipis consorciats.
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Figura 4. Evolució de la generació per càpita de residus a Sant Quirze del Vallès, municipis consorciats i
Catalunya.

La disminució al llarg dels anys de la generació de residus per habitant és una tendència
que afecta al conjunt de Catalunya i s’explica bàsicament per la desacceleració del
consum de les famílies i la disminució de l’activitat econòmica en els darrers 8 – 10 anys.
A la reducció del consum s'hi suma el fet que la ciutadania ha pres consciència de
l'estalvi econòmic, energètic i ambiental de la reutilització, l'aprofitament al màxim dels
electrodomèstics, els mercats i botigues de segona mà, o la reducció d'envasos i
embolcalls.
D’altra banda cal remarcar que les dades disponibles no reflecteixen estrictament la
quantitat de residus generats sinó la quantitat de residus recollits pel servei municipal.

3.1.2 Dades de recollida selectiva per fraccions
Els nivells de recollida selectiva de Sant Quirze del Vallès s’han estabilitzat al voltant del
30% els darrers anys, tot i que el 2015 aquest valor ha pujat fins el 34%, percentatge
inferior al de la mitjana catalana, que el 2014 se situava en el 38%. La FORM és la fracció
que més es recull (9% el 2015), tot i que ha anat disminuint lleugerament i es manté molt
estable des del 2007. Aquest percentatge és similar al del conjunt de municipis
consorciats, on aquest valor és d’entre 5% i el 10%.
Tal i com s’observa a la gràfica, les fraccions envasos, paper-cartró i vidre es mantenen
estables des del 2011 al voltant del 3 – 4%.
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Figura 5. Evolució de la recollida selectiva total.

Figura 6. Percentatge de recollida per fraccions al municipi l’any 2015.

Si es comparen els resultats de la recollida selectiva amb la composició de la bossa tipus
(vegi’s taula següent), s’observa que el % de residus recollits respecte als potencialment
presents a la bossa tenen força marge de millora, especialment en el cas de la FORM i
els envasos lleugers.
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Taula 3. Comparativa Bossa Tipus PRECAT20 amb resultats de recollida selectiva.
Bossa Tipus
PRECAT20

Recollida municipal
2015

% Real Recollit*

FORM

30%

9%

29%

P/C

11%

4%

39%

Vidre

8%

4%

50%

EELL

9%

3%

32%

Altres

42 %

80%

191%

* El percentatge representa el volum recollit selectivament respecte el potencialment present a la bossa
generada pel ciutadà.

3.1.3 Evolució d’impropis
Pel que fa a l’evolució dels impropis presents a la fracció FORM, s’observen valors
compresos entre el 6% i el 9%.

Taula 4. Evolució de la mitjana d’impropis de FORM i EELL.
FORM

ENVASOS LL

2014

8,5%

24,3%

2013

7,3%

22,8%

2012

7,9%

--

2011

6,7%

--

2010

8,2%

--

Cal tenir en compte que els impropis van relacionats amb els ingressos obtinguts com a
retorn del cànon (el límit d’impropis per tal que no afecti el cobrament del retorn és del
14% en el cas de l’orgànica), per tant no només afecta a la qualitat del residu per
esdevenir compost, si no també al balanç econòmic de la gestió. En aquest sentit, el
municipi de Sant Quirze del Vallès presenta uns valors molt per sota d’aquest 14%.
Pel que fa a l’evolució dels impropis presents a la fracció envasos, s’observa que en els
últims 2 anys s’ha mantingut per sota del 25%, arribant al 24,3% el 2014. El límit
d’impropis per tal que no afecti el cobrament dels ingressos obtinguts com a aportació del
Sistema Integrat de Gestió és del 20% al 30% pels envasos.

3.1.4 Sistema de recollida de residus
Descripció dels sistemes de recollida implantats al municipi
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El sistema de recollida és el de contenidors en superfície de càrrega lateral per a totes les
fraccions de residus, des del juliol 2015. Amb aquest model es cobreix tot el municipi,
excepte els polígons industrials.

Ubicacions de residus completes
Aquest indicador mostra la quantitat d’ubicacions amb contenidors de totes les fraccions
de residus (en el cas de fraccions conteneritzades). El fet que la ciutadania trobi totes les
fraccions de residus en una mateixa ubicació facilita la recollida selectiva, per tant com
més elevat sigui el resultat més accessible i propera serà aquesta recollida.
Aquest indicador s’ha calculat a partir de la informació relativa a les ubicacions facilitades
pel municipi, la qual es mostra a continuació, en format resumit, per nuclis:
Taula 5. Nombre de contenidors i ubicacions, amb freqüències de recollida, segons dades facilitades per
l’Ajuntament, per fraccions.
FRACCI Ó

Volu m , L

Fre q . Re c

Unit a t s

RSU

3200

Diari

124

RSU

3200

Alterns

18

RSU

2200

Alterns

28

FORM

2200

3d/setm

150

PAPER

3200

1d/setm

16

PAPER

2200

1d/setm

10

PAPER

3200

2d/setm

88

ENVASOS

3200

1d/setm

16

ENVASOS

2200

1d/setm

10

ENVASOS

3200

2d/setm

87

VIDRE

2200

1d/setm

42

VIDRE

2200

2d/mes

65

Un cop analitzades en detall les dades procedents de la informació facilitada per
l’ajuntament, el percentatge d’ubicacions de contenidors que disposen de contenidors de
les 5 fraccions és del 72%, valor que se situa al voltant del de la mitjana de municipis
consorciats, tal i com es mostra a la taula següent. El desembre de 2015 l’Ajuntament va
incrementar la dotació d’illes amb 5 fraccions.
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Taula 6. Percentatge d’illes complertes (5 fraccions de residus).

Ubicacions completes

MUNICIPI

MITJANA*

DIFERÈNCIA

72%

74%

-2%

* Calculada amb el conjunt de municipis consorciats amb la gestió dels residus excepte Terrassa, Sabadell i Rubí

Capacitat disponible dels contenidors per habitant i mes
Aquest indicador mesura la disponibilitat de la ciutadania per poder deixar els residus en
contenidors i participar en la recollida selectiva. L’indicador mesura la capacitat
d’emmagatzematge dels contenidors de tal manera que com més elevat sigui el resultat
més quantitat de residus podran ser recollits.
El càlcul del volum de contenidor disponible s’ha realitzat atenent al nombre de
contenidors per fracció i a la freqüència de recollida de cadascuna d’elles.

Taula 7. Càlcul del volum disponible de contenidors, per fraccions.
Habitants 2015

19.602
MUNICIPI

MITJANA*

INCREMENT

Volum cont.

Freq. Recollida

Volum contenidors disponible

m3

d/setm**

m 3/mes

RESTA

516,0

7 - 3,5

12.779,2

652,0

662,9

FORM

330,0

3

3.960,0

202,0

123,4

39%

PAPER

354,8

1-2

2.545,6

130,0

157,8

-21%

ELL

351,6

1-2

2.520,0

129,0

237,2

-84%

VIDRE

235,4

1 - 0,5

655,6

33,0

63,1

-91%

litres/(hab·mes) litres/(hab·mes)

%

-2%

* Calculada amb el conjunt de municipis consorciats amb la gestió dels residus excepte Terrassa, Sabadell i Rubí
** Les freqüències varien en funció de la zona en què s'ubica el contenidor.

Tal i com s’aprecia a la taula anterior, el volum de contenidor disponible és
significativament inferior al de la mitjana de municipis consorciats per a les fraccions
envasos i vidre, sensiblement inferior per al paper-cartró, similar per la resta, i superior
per la FORM.

Autocompostatge
Totes les escoles del municipi disposen de compostadors, els quals són gestionats per
les AMPAs i la direcció dels centres. Tanmateix, no s’ha fomentat el compostatge entre
els ciutadans.

3.1.4.1

Recollida comercial

Sant Quirze del Vallès no disposa de recollida comercial diferenciada. De fet, el teixit
comercial del casc urbà és poc rellevant, amb uns 160 establiments comercials segons el

Pàgina - 34 -

darrer cens, dels quals uns 80 podrien ser “rellevants” des del punt de vista de generació
de residus.
En algun cas puntual de grans generadors, com el de la residència d’avis, l’ajuntament
els ha ampliat la boca del contenidor de FORM, per tal de facilitar la deposició d’aquesta
fracció en el contenidor adequat.
Al municipi s’hi duen a terme 2 mercats importants: el de Can Torres i el de les Fonts. En
cap d’ells s’hi realitza la separació en origen dels residus.

3.1.4.2

Recollida de roba

Des de febrer de 2015, es disposa de 18 contenidors per la recollida de roba i sabates
usades, incloent el contenidor ubicat a la deixalleria, que es recull amb Roba Amiga.
Anteriorment el nombre de contenidors era de 14 unitats.
Aquest nombre de contenidors implica una ràtio de 1.089 habitants per contenidor.
Aquest valor millora sensiblement el de la mitjana de la resta de municipis consorciats
(excepte Sabadell, Terrassa i Rubí), que és de 1.338 hab/contenidor.

3.1.4.3

Recollida de mobles

Es disposa de servei de recollida d’andròmines, el qual es presta un dia a la setmana,
amb cita prèvia, trucant a un telèfon gratuït d’atenció a l’usuari de la mateixa empresa que
presta el servei.
Les dades facilitades per l’empresa concessionària no distingeixen entre trucades i
recollides. L’any 2015 es van realitzar unes 1.060 recollides. No es disposa de dades
d’anys anteriors.

3.1.4.4

Recollida de poda

Es disposa de 5 contenidors de caixa oberta de 5 m3, ubicats en 5 llocs fixes del municipi
(a part de la Deixalleria). No existeix servei de peticions de recollida. Aquests contenidors
presenten importants quantitats d’impropis.
D’altra banda, és ben probable que una quantitat notable de restes de poda acabi
recollint-se amb el circuit de recollida de la fracció resta.

3.1.4.5

Deixalleries

Deixalleria municipal
Nucli de Sant Quirze (c/ Menorca, s/n)
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Matins, de 10-14 h; tardes, de 16-20 h (dimarts, 16-19 h); dissabtes i diumenges
tarda, tancat.
Adreçada a particulars i comerços per a residus assimilables als domèstics.
Utilització de la targeta ciutadana de serveis.

Nucli de les Fonts
Deixalleria de Can Casanovas (carretera de Gràcia a Manresa , Km. 23)
De dilluns a dissabte de 10h a 13h i de 15h a 19h; Diumenges i festius de 10h a
14h.
Utilització de la targeta ciutadana de serveis (no tenen lector, prenen les dades a
mà).

Deixalleria mòbil
No es disposa de servei de deixalleria mòbil.

3.1.5 Despesa corrent del servei de recollida de residus
Amb aquest indicador es vol mostrar quins són els recursos econòmics que el municipi
destina a la recollida de residus, aquí s’inclou les despeses (obligacions reconegudes)
dels capítols 1 (Personal), 2 (Béns i serveis) i 4 (Transferències corrents), més
l’amortització de la maquinària. Les activitats incloses són la recollida, el transport, el
manteniment i la neteja de contenidors.
La despesa corrent per habitant el 2015 va ser de 50,00 €/habitant. La mitjana dels
municipis consorciats a 2015 és de 73,25 €/habitant. Per tant, respecte al conjunt de
municipis consorciats, el municipi destina un 46% menys de recursos econòmics per
habitant a la recollida de residus i gestió de deixalleria.

Taula 8. Cost del servei de recollida de residus i gestió de la deixalleria per habitant i any.

Càlcul del cost de la r ecollida de residus per h abit ant i any
Habitants 2015

19.602
MUNICIPI
€/any

Servei recollida residus

875.215,93 €

Servei gestió deixalleria

104.947,95 €

Total

980.163,88 €

MITJANA*

€/(hab·any)

€/(hab·any)

INCREMENT
%

66,65 €

-49%

5,35 €

6,60 €

-23%

50,00 €

73,25 €

-46%

44,65 €

* Calculada amb el conjunt de municipis consorciats amb la gestió dels residus excepte Terrassa, Sabadell i Rubí

3.1.6 Resum d’activitats de prevenció i reciclatge
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Curs de cuina d’aprofitament
Data i durada: 01/12/2012 i 08/06/2013 de 11-13 h.
Descripció de l’activitat: Taller de cuina per aprendre a aprofitar els aliments.
Públic objectiu: adults.
Despesa realitzada: cedida per Consorci Residus.

Visita al CTR Vallès
Data i durada: 15/12/2012 de 10.30 a 14 h
Descripció de l’activitat: Visita i explicació del funcionament del CTR Vallès.
Públic objectiu: adults i infants acompanyats.
Despesa realitzada: cedida per Consorci Residus.

Jocs infantils sobre el reciclatge i recollida de joguines usades
Data i durada:29/12/2012 de 11-14 h.
Descripció de l’activitat Jocs infantils L’aventura dels residus i La ruleta dels
impropis, i parada de recollida de joguines usades.
Públic objectiu: infants i famílies.
Despesa realitzada : cedida per ARC.

Taller de reciclatge d’oli de cuina usat
Data i durada: 12/02/2013 i 09/03/2013 de 11- a 13 h.
Descripció de l’activitat: Taller per a fer sabó amb oli vegetal usat.
Públic objectiu: adults i infants acompanyats.
Despesa realitzada : cedida per Consorci Residus.

Inflable Reciclem Saltant
Data i durada: 14/12/2014 de 10-14 h
Descripció de l’activitat: Inflable per a infants .
Públic objectiu: infants i famílies.
Despesa realitzada: cedida per ARC.

Let’s clean up Europe
Data i durada: 06/05/2016
Descripció de l’activitat: Alumnes de les escoles fan una neteja d’espais naturals del
municipi.
Públic objectiu: infants i famílies.
Despesa realitzada: sense dades.
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Diverses campanyes
2012-2013 Jo recullo selectivament. T’hi apuntes?
Campanya adreçada a la ciutadania i a les escoles, per a sensibilitzar en prevenció,
recollida i gestió dels residus de manera general, i en particular dels residus d’envasos.

Desembre 2012 Fem un Nadal més sostenible
Campanya adreçada a tota la ciutadania, per a millorar la qualitat del reciclatge i de tot el
procés de generació de residus, des de la compra fins al seu tractament.

2015-2016 Programa d’autocompostatge als centres educatius
Campanya adreçada a les escoles, per a que facin compost amb la FORM dels
menjadors escolar, i els reutilitzin als horts escolars.

3.1.7 Resum i conclusions
Amb les dades anteriorment exposades les principals conclusions són:
La generació per càpita ha anat disminuint al llarg dels anys excepte al 2014 i 2015,
molt en línea a l'evolució del conjunt de la comarca, per tant per sota de la
mitjana de Catalunya.
El % de recollida selectiva als últims anys es manté entre el 32%-34%.
La recollida de les diferents fraccions s’ha estancat els últims anys excepte la
FORM, que el 2015 ha disminuït.
El resultats de recollida respecte la bossa tipus són millorables, en especial per la
FORM i els envasos lleugers.
El % d'impropis de FORM ha augmentat a l'últim any situant-se al 8,5% el 2014,
mentre que el dels envasos es manté en valors moderats, per sota dels valors
que presenten la major part de municipis de la comarca. Aquests valors són prou
moderats com per no afectar el cobrament dels ingressos obtinguts com a
aportació del Sistema Integrat de Gestió.
El model de recollida és amb contenidors de superfície de càrrega lateral.
El 72% de les ubicacions disposen de contenidors per a les 5 fraccions de residus.
El municipi gaudeix d’un volum de contenidor disponible per habitant i mes inferior
al de la mitjana de la resta de municipis analitzats, per a les fraccions de
selectiva. En el cas de la FORM i la resta, els volums disponibles són un 39% i 2% superiors als de la mitjana, respectivament.
No es disposa de circuit de recollida comercial diferenciada.
En relació a la roba, es recull amb contenidors al carrer, amb una mitjana de 1.089
habitants per contenidor, valor similar al de la mitjana de la resta de municipis
analitzats que és de 1.338 hab/contenidor.
Es té implantada la recollida de voluminosos amb trucada prèvia tot i que no es
disposa de dades històriques relatives al número de trucades ni dels punts
buidats. Pel que fa a les restes de poda, aquestes es dipositen en caixes obertes
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de 5 m3 repartides pel municipi i a la deixalleria, sense existir cap servei de
recollida prèvia sol·licitud.
Hi ha 2 deixalleries fixes, una al nucli de St. Quirze i l’altra a les Fonts, que
gaudeixen d’un un ampli horari d’obertura i permeten l’entrada de residus tant
d’usuaris domèstics com de comerços, els quals disposen de targeta ciutadana
de serveis.
El nucli de les Fonts disposa de servei de deixalleria mòbil amb freqüència de 2
cops al mes.
La despesa corrent per habitant el 2015 va ser de 50,00 €/habitant. La mitjana dels
municipis consorciats a 2015 és de 73,25 €/habitant. Per tant, respecte al conjunt
de municipis consorciats, el municipi destina un 46% menys de recursos
econòmics per habitant a la recollida de residus i gestió de deixalleria.
El municipi ha destinat recursos a la realització de campanyes per al foment de la
recollida selectiva i el compostatge als centres educatius.

4

PROGNOSI DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS

L’evolució futura de l’economia i de la població incidirà sobre els hàbits de vida dels
ciutadans (consum, desenvolupament, etc.), i per tant sobre la generació per càpita i
absoluta de residus municipals. Així mateix sobre la producció industrial i la generació de
residus associada.
Per tal de tenir en compte aquestes variables es partirà de la definició dels tres escenaris
(baix - A, mitjà - B, alt - C) en què es basa el PRECAT20, pel període 2015-2020. Els
escenaris es basen en l’establiment de previsions de creixement de l’economia, evolució
de la taxa d’atur i evolució de la població, i es detallen tot seguit:
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Figura 7. Definició dels escenaris segons PRECAT20. Font: PRECAT 20. Annex 10 Premisses per a la definició dels
escenaris de prognosi del PRECAT20.

4.1 Evolució de la generació de residus per càpita
Per tal de determinar la generació de residus per càpita en els diferents escenaris del
PRECAT20 s’ha establert una relació entre la generació de residus per càpita i la taxa
d’atur existent, relació realitzada a partir de les dades dels darrers deu anys. Atenent a la
relació establerta, i emprant com a base l’evolució prevista de la taxa d’atur, s’ha obtingut
la generació per càpita prevista en cada escenari previst.

Taula 9. Previsió de l’evolució de la taxa d’atur als diferents escenaris. Font: PRECAT 20. Annex 10 Premisses
empleades per als escenaris de Prognosi i Avaluació de les necessitats d’infraestructures.
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Escenari A

27,8%

31,0%

30,1%

29,1%

28,2%

27,4%

26,5%

25,7%

Escenari B

26,3%

26,2%

25,0%

24,0%

22,9%

22,0%

21,1%

20,2%

Escenari C

26,3%

24,5%

22,9%

21,5%

20,2%

18,9%

17,9%

16,9%

Seguint l’exercici que fa el PRECAT20, tot seguit es determina la relació entre la taxa
d’atur i la generació per càpita del municipi.
Pàgina - 40 -

Figura 8. Relació entre la taxa d’atur i la generació de residus municipals per càpita. Font: Elaboració pròpia
segons la taxa d’atur espanyola segons Idescat i dades municipals de generació de residus.

Amb la funció polinòmica resultant i la previsió de la taxa d’atur, es pot establir quina és la
previsió de generació per càpita de cadascun dels escenaris.

Taula 10. Escenaris de generació de residus municipals per càpita.
2016

2017

2018

2019

2020

Escenari A

1,05

1,06

1,07

1,08

1,09

Escenari B

1,11

1,12

1,13

1,14

1,16

Escenari C

1,14

1,16

1,17

1,18

1,19
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Figura 9. Evolució de generació de residus municipals per càpita i escenaris de generació.

4.2 Evolució de la població
L’altra variable a tenir en compte és l’evolució de la població en cadascun dels escenaris
previstos.
El PRECAT20 mostra quatre escenaris poblacionals respecte a l’evolució de la població a
Catalunya fins a l’any 2020, un correspon al realitzat per l’Instituto Nacional d’Estadística
(relatiu a l’any 2012), mentre que els altres tres corresponen als escenaris elaborats per
l’IDESCAT l’any 2008 (escenaris poblacionals Baix, Mig i Alt).

Taula 11. Previsió de l’evolució de població a Catalunya. Font: PRECAT 20. Annex 10 Premisses empleades per als
escenaris de Prognosi i Avaluació de les necessitats d’infraestructures.
Previsions INE

Escenari Idescat
BAIX

Escenari Idescat
MIG

Escenari Idescat
ALT

2012

7.318.520

7.414.429

7.538.057

7.716.438

2013

7.270.530

7.441.429

7.598.291

7.808.270

2014

7.224.940

7.467.363

7.657.637

7.895.113

2015

7.181.419

7.491.823

7.714.113

7.979.150

2016

7.139.695

7.515.570

7.768.041

8.061.241

2017

7.099.538

7.536.332

7.819.392

8.141.791

2018

7.060.801

7.554.046

7.868.454

8.220.823

2019

7.023.390

7.569.145

7.915.463

8.298.583
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2020

6.987.253

7.581.775

7.960.599

8.375.426

El PRECAT20 també mostra l’evolució real d’anys anteriors i es pot observar com
l’evolució de la població en els darrers anys, es troba entre les previsions dels escenaris
alt i mitjà de l’IDESCAT, però amb tendència a situar-se l’any 2020 entre els escenaris
Baix i Mitjà.
Si s’apliquen els factors de creixement o decreixement de cadascuna de les previsions
poblacionals als habitants del municipi del 2015, l’evolució de la població seria la següent:

Taula 12. Previsió de l’evolució de població al municipi seguint la tendència dels escenaris mostrats al PRECAT.
2015
Tendència
Previsions INE
Tendència
Escenari
Idescat BAIX
Tendència
Escenari
Idescat MIG
Tendència
Escenari
Idescat ALT

2016

2017

2018

2019

2020

19.488

19.379

19.273

19.171

19.072

19.664

19.718

19.765

19.804

19.837

19.739

19.870

19.994

20.114

20.228

19.804

20.002

20.196

20.387

20.576

19.602

4.3 Evolució de la generació de residus municipals
Per tal de fer la prognosi de la generació de residus municipals s’agafa com a premissa
l’evolució de generació de residus per càpita de l’escenari B, on la taxa d’atur disminueix,
tal i com en realitat està passant al llarg d’aquest any, però de manera més moderada
que a l’escenari C.
Pel que fa a l’evolució de la població, s’estima convenient tenir en compte la previsió
seguint la tendència de l’escenari baix de l’Idescat, on la població augmenta però de
manera molt moderada.
La previsió de generació total de residus municipals a Sant Quirze del Vallès pel període
2016-2020 sense tenir en compte els resultats de les accions de minimització futures, es
mostra a la taula següent.

Taula 13. Prognosi de les Tn de residus municipals generades 2016-2020.

Previsió de generació de
residus, Tn

2016

2017

2018

2019

2020

7.971

8.087

8.183

8.276

8.367
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Figura 10. Generació real de residus municipals i prognosi de generació per al període 2016 - 2020.

4.4 Evolució de l’escenari econòmic en la gestió de residus municipals
Tot i que al capítol 8 s’analitzarà quines seran les repercussions econòmiques del Pla, tot
seguit es detalla una reflexió prèvia relativa als costos i ingressos en la gestió dels
residus municipals i quins són els factors que els determinen.

4.4.1 Prognosi dels costos en la gestió dels residus municipals
Els costos de la gestió del residus estan determinats bàsicament per:
Costos de recollida i el transport de residus.
Costos de tractament de residus.
Costos indirectes de gestió.

Els costos de recollida i transport depenen bàsicament del municipi i del seu model de
gestió. En canvi els costos de tractament sovint depenen de paràmetres no
necessàriament circumscrits a l’àmbit municipal. Per exemple els costos de tractament de
residus han incrementat de manera notable pel simple fet de tractar la fracció resta al
CTR Vallès en comptes de fer-ho via disposició directa a dipòsit controlat.
D’altra banda, els costos de tractament de la fracció resta estan cada vegada més
afectats pels cànons sobre els residus municipals destinats a deposició controlada i
incineració. Fins el 2017, aquests cànons es revisaven anualment sota criteris
bàsicament polítics.
A partir del 2017, l’increment anual del cànon queda fixat, fins el 2020, per la Llei 5/2017,
del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de
creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en
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establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades
i sobre emissions de diòxid de carboni.

Taula 14. Increment del cànon per deposició. Font: Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre
estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre
emissions de diòxid de carboni.

Import unitari dipòsit, €/tn

2017

2018

2019

2020

30,0

35,6

41,3

47,1

Tot i l’establiment per llei dels increments del cànon, aquests únicament es fixen fins l’any
2020.
Per tant, existeix una notable incertesa alhora de determinar totes i cadascuna de les
variables que afecten el càlcul dels costos de tractament i recollida de residus a 8 anys
vista. Com a conseqüència, realitzar la prognosi per a aquests període de temps
constituiria un exercici complex que conduiria a resultats poc rigorosos donat que una
part significativa de les variables que hi influeixen no venen determinades pel municipi i el
seu model de gestió.

4.4.2 Prognosi dels ingressos en la gestió dels residus municipals
Els ingressos de la gestió de residus estan determinats bàsicament per:
La taxa sobre la gestió de residus municipals.
La venda de materials amb valor de mercat.
Les compensacions dels Sistemes Integrats de Gestió (SIG) en l’àmbit de la
responsabilitat ampliada del productor.
El retorn del cànon de disposició de residus municipals per part de l’Agència de
Residus de Catalunya.

De la mateixa manera que els costos, gran part dels ingressos depenen de variables que
no es poden controlar estrictament des de l’àmbit municipal. Per exemple les
compensacions dels SIGs venen donades pel conveni que acorden els sistemes de
gestió amb l’administració autonòmica. Aquests convenis normalment tenen una vigència
de cinc anys (el conveni actual d’Ecoembes és pel període 2013-2018), per tant més enllà
d’aquest període no es pot preveure com seran aquestes compensacions. El mateix
passa amb el Retorn del Cànon, que l’ARC aprova anualment, o amb la venda de residus
amb preu de mercat. A títol d’exemple, l’any 2006 el preu mig del paper i cartró d’origen
recollida selectiva era de 37 €/Tn, mentre que el 2015 va ser de 76 €/Tn (Font:
www.aspapel.es).
Així doncs, es pot concloure que durant la vigència del Pla la incertesa en la quantificació
de les diferents variables que afecten els ingressos fa que realitzar-ne una prognosi
esdevingui un exercici les conclusions del qual no tindran el rigor suficient.
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5

LÍNIES ESTRATÈGIQUES I OBJECTIUS

Partint de la normativa en matèria de residus existent, de la diagnosi de generació i gestió
de residus i de la prognosi de generació de residus, és necessari determinar els objectius
en matèria de prevenció i gestió de residus municipals amb horitzó 2025.

5.1 Línies estratègiques
Les línies estratègiques d’aquest Pla constitueixen una adaptació de les que figuren en el
Pla de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos del Vallès Occidental (PREVOC). De fet,
el Pla Local adopta com a seves les línies estratègiques 1, 2 i 3 del PREVOC, mentre que
les línies 4 i 5, d’àmbit supramunicipal, en queden excloses.

LÍNIES ESTRATÈGIQUES - PREVOC
LE 1. Reduir la generació de residus, promovent la prevenció de residus com a eix prioritari.
LE 2. Millorar la quantitat i la qualitat de la recollida selectiva.
LE 3. Fer transparent i sostenible econòmicament la gestió de residus.

LE 4. Incrementar la valorització material en el tractament final dels residus.
LE 5. Millorar l’eficiència a través de la gestió consorciada i/o comarcal de les actuacions
relacionades amb les recollides i tractament de residus.

LÍNIES ESTRATÈGIQUES – PLA LOCAL

LE 1. Reduir la generació de residus, promovent la prevenció de residus com a eix prioritari.
LE 2. Millorar la quantitat i la qualitat de la recollida selectiva.
LE 3. Fer transparent i sostenible econòmicament la gestió de residus.

5.2 Objectius
De cadascuna de les línies estratègiques se’n desprenen els següents objectius:
LE 1. REDUIR LA GENERACIÓ DE RESIDUS, PROMOVENT LA PREVENCIÓ DE
RESIDUS COM A EIX PRIORITARI.
1.1. Reduir la generació de residus, per al 2025 assolir una reducció en pes del 20% de la
generació per càpita de residus respecte l’existent l’any 2010.
1.2. Fomentar la reutilització com a mecanisme de prevenció de residus, en particular a
les deixalleries.
1.3. Fomentar la reducció del malbaratament alimentari en els grans productors i en
l’àmbit domèstic.
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1.4. Millorar el coneixement de la ciutadania sobre hàbits de consum responsables que
afavoreixin la prevenció de residus i la seva correcta segregació.

LE 2. MILLORAR LA QUANTITAT I LA QUALITAT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA.
2.1. Incrementar la recollida selectiva bruta dels residus municipals, assolint al 2025 un
nivell mínim del 80% respecte els residus generats.
2.2. Incrementar la recollida selectiva bruta de la matèria orgànica, assolint al 2025 un
nivell mínim del 60% respecte la matèria orgànica generada.
2.3. Incrementar la qualitat de la recollida selectiva de la matèria orgànica, assolint l’any
2025 un nivell d’impropis inferior al 5% en pes.
2.4. Incrementar la recollida selectiva bruta de la fracció envasos lleugers, assolint al
2025 un nivell mínim del 60% respecte el residu d’envasos lleugers generats.
2.5. Incrementar la qualitat de la recollida selectiva dels envasos lleugers, assolint l’any
2025 un nivell d’impropis inferior al 25% en pes.
2.6 Incrementar la recollida selectiva bruta de la fracció paper i cartró, assolint al 2025 un
nivell mínim del 60% respecte el residu de paper i cartró generat.
2.7. Incrementar la recollida selectiva bruta de la fracció vidre, assolint al 2025 un nivell
mínim del 60% respecte el residu de vidre generat.
2.8. Millorar els ratis de recollida d’altres fraccions minoritàries (tèxtil, oli vegetal, ...).

LE 3. FER TRANSPARENT I SOSTENIBLE ECONÒMICAMENT LA GESTIÓ DE
RESIDUS.
3.1. Impulsar l’ús d’instruments de fiscalitat ambiental per a contribuir a la millora de la
prevenció i gestió dels residus i l’ús eficient dels recursos.
3.2. Fer transparents els costos de les recollides i el tractament de residus a nivell
municipal.
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6

PLA D’ACCIONS

6.1 Llistat d’accions previstes
Les accions que es planteja l’Ajuntament per a l’assoliment dels objectius citats en el
capítol anterior són els següents:

Taula 15. Accions relatives a la línia estratègica LE1.
LE1. Reduir la generació de residus, promovent la prevenció de residus com a eix prioritari
Matèria
Implementació de la bossa compostable per a la recollida de la matèria
MOE102
orgànica
orgànica.
Implantació de circuits d’aprofitament d’aliments a centres educatius,
Matèria
MOE103 mercats i supermercats, restauració, centres hospitalaris i altres centres o
orgànica
entitats amb excedent d’aliments.
Matèria
Realització d’accions de sensibilització per a la reducció del malbaratament
MOE104
orgànica
d’aliments a la ciutadania.
Promoció de l'ús responsable del paper i desmaterialització de la informació
Paper-cartró PCE103
en Ajuntaments i equipaments municipals, escoles, etc..
Paper-cartró PCE104
Foment i/o creació d'espais d'intercanvi de llibres.
Envasos
Foment de la reducció d'envasos i introducció d'embolcalls reutilitzables als
ELE102
Lleugers
centres educatius.
Tèxtil
TXE101
Foment de la reutilització de roba.
Adequació d’espais de preparació per la reutilització a les deixalleries en
Multifracció
MUE101
conjunt amb agents socials, potenciant així aquestes instal·lacions com a
centres de recuperació de materials.
Multifracció
MUE107
Ambientalització de festes i esdeveniments públics.
Impulsar un distintiu municipal de qualitat ambiental en matèria de residus i
Multifracció
MUE108
neteja viària per activitats comercials, vinculat a bonificació de la taxa de
residus.
Consolidació i difusió dels mercats de segona mà i intercanvi organitzats
Multifracció
MUE109
per les diferents entitats del municipi.

Taula 16. Accions relatives a la línia estratègica LE2.
LE 2. Millorar la quantitat i la qualitat de la recollida selectiva
Matèria
MOE101 Impuls de l’autocompostatge i el compostatge comunitari.
orgànica
Residus
Realització i execució d’un pla de caracteritzacions de les fraccions FORM,
RDE207
domiciliaris
Envasos i Resta.
Residus
RCE201
Implementar la recollia selectiva específica per activitats comercials.
comercials
Residus
RCE202
Ambientalització del mercat no sedentari
comercials
Implementar eines i estratègies per afavorir la separació en origen dels
Festes
FSE201
residus en els actes públics i festius d’àmbit municipal.
Realització de campanyes de comunicació constants en el temps,
Comunicació COE201
adreçades a destinataris adequadament segmentats, per al foment de la
separació en origen dels residus i la reducció dels mateixos.

Taula 17. Accions relatives a la línia estratègica LE3.
LE 3. Fer transparent i sostenible econòmicament la gestió de residus
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Model
tributari

MTE302

Model
tributari

MTE303

Comunicació

COE301

Disseny i execució d’eines orientades a facilitar la transparència relativa als
costos i ingressos de la recollida i tractament dels residus.
Incloure bonificacions fiscals a la taxa d’escombraries destinades a
fomentar la separació en origen dels residus entre els ciutadans i activitats
comercials del municipi.
Ampliació de les prestacions i continguts web del consistori en matèria de
comunicació de resultats de recollida i tractament, costos, recomanacions,
notícies, etc.

Cadascuna de les accions compten amb les corresponents fitxes, les quals es poden
consultar a l’Annex II.

6.2 Valoració de les accions i correlació amb objectius
Tot seguit es procedeix a avaluar, per a cadascuna de les accions proposades, i des d’un
punt de vista qualitatiu, els següents paràmetres:
Potencial de millora (PM) de l’acció: fa referència a si l’acció tindrà una
repercussió alta (PM>3%), mitjana (3%>PM>1%) o baixa (PM<1%) en termes de
variació percentual anual de l’indicador de seguiment corresponent a l’objectiu al
qual ha de donar compliment l’acció4.
Efecte de la millora de l’acció: aquest paràmetre avalua l’efecte temporal del
potencial de millora en termes de la seva immediatesa (els efectes es noten en
un període inferior a 6 mesos), efecte a mig termini (els efectes es noten en un
termini comprès entre els 6 i 18 mesos) o efecte a llarg termini (els efectes són
visibles passats més de 18 mesos).
Taula 18. Valoració de les accions de la Línia Estratègica LE1 i correlació amb els objectius plantejats.
CODI

4

POTENCIAL DE
MILLORA

EFECTE DE LA MILLORA

OBJECTIUS RELACIONATS

MOE102

Mig

Efecte Immediat

1.1

2.3

--

--

--

--

MOE103

Baix

Efecte Immediat

1.3

--

--

--

--

--

MOE104

Baix

Efecte de llarg termini

1.3

--

--

--

--

--

PCE103

Baix

Efecte Immediat

1.1

--

--

--

--

--

PCE104

Baix

Efecte Immediat

1.1

1.2

1.4

--

--

--

ELE102

Baix

Efecte Immediat

1.1

1.4

--

--

--

--

TXE101

Baix

Efecte de llarg termini

1.1

1.2

--

--

--

--

MUE101

Mig

Efecte mig termini

1.2

1.4

--

--

--

--

MUE107

Baix

Efecte mig termini

1.1

1.4

--

--

--

--

MUE108

Baix

Efecte de llarg termini

1.1

1.4

--

--

--

--

MUE109

Baix

Efecte de llarg termini

1.2

1.4

--

--

--

--

La valoració del potencial de millora de les accions de la Línia estratègica LE3 s’han realitzat atenent a la consecució de l’objectiu 2.1.
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Taula 19. Valoració de les accions de la Línia Estratègica LE2 i correlació amb els objectius plantejats.
CODI

POTENCIAL DE
MILLORA

EFECTE DE LA MILLORA

OBJECTIUS RELACIONATS

MOE101

Mig

Efecte Immediat

2.1

2.2

--

--

--

--

RDE207

Baix

Efecte de llarg termini

2.3

2.5

--

--

--

--

RCE201

Alt

Efecte Immediat

2.1

2.2

2.6

2.7

--

--

RCE202

Mig

Efecte Immediat

2.1

2.2

2.4

2.6

2.7

--

FSE201

Baix

Efecte Immediat

2.1

2.2

2.4

2.6

2.7

--

COE201

Baix

Efecte mig termini

2.1

2.2

2.4 i
2.5

2.6

2.7

2.8

Taula 20. Valoració de les accions de la Línia Estratègica LE3 i correlació amb els objectius plantejats.
CODI

POTENCIAL DE
MILLORA

EFECTE DE LA MILLORA

OBJECTIUS RELACIONATS

MTE302

Mig

Efecte mig termini

3.1

3.2

2.1

--

--

--

MTE303

Baix

Efecte mig termini

3.1

2.1

--

--

--

--

COE301

Baix

Efecte mig termini

3.2

2.1

--

--

--

--

*La valoració del potencial de millora de les accions de la Línia estratègica LE3 s’han realitzat atenent a la consecució de
l’objectiu 2.1.

6.3 Planificació temporal de les accions
L’execució de les accions durant el període de vigència del pla es detalla a la taula
següent.
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Taula 21. Planificació de les accions.
2017
LE 1. Reduir la generació de residus, promovent la prevenció de residus com a eix prioritari
Implementació de la bossa compostable per a la recollida de la matèria
MOE102
orgànica.
Implantació de circuits d’aprofitament d’aliments a centres educatius,
MOE103
mercats i supermercats, restauració, centres hospitalaris i altres centres o
entitats amb excedent d’aliments.
Realització d’accions de sensibilització per a la reducció del malbaratament
MOE104
d’aliments a la ciutadania.
Promoció de l'ús responsable del paper i desmaterialització de la informació
PCE103
en Ajuntaments i equipaments municipals, escoles, etc..
PCE104
Foment i/o creació d'espais d'intercanvi de llibres.
Foment de la reducció d'envasos i introducció d'embolcalls reutilitzables als
ELE102
centres educatius.
TXE101
Foment de la reutilització de roba.
Adequació d’espais de preparació per la reutilització a les deixalleries en
MUE101
conjunt amb agents socials, potenciant així aquestes instal·lacions com a
centres de recuperació de materials.
MUE107
Ambientalització de festes i esdeveniments públics.
Impulsar un distintiu municipal de qualitat ambiental en matèria de residus i
MUE108
neteja viària per activitats comercials, vinculat a bonificació de la taxa de
residus.
Consolidació i difusió dels mercats de segona mà i intercanvi organitzats per
MUE109
les diferents entitats del municipi.
LE 2. Millorar la quantitat i la qualitat de la recollida selectiva
MOE101
Impuls de l’autocompostatge i el compostatge comunitari.
Realització i execució d’un pla de caracteritzacions de les fraccions FORM,
RDE207
Envasos i Resta.
RCE201
Implementar la recollia selectiva específica per activitats comercials.
RCE202
FSE201
COE201

Ambientalització del mercat no sedentari
Implementar eines i estratègies per afavorir la separació en origen dels
residus en els actes públics i festius d’àmbit municipal.
Realització de campanyes de comunicació constants en el temps, adreçades
a destinataris adequadament segmentats, per al foment de la separació en
origen dels residus i la reducció dels mateixos.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

X

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

X

X

X

X

X

X

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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2017
LE 3. Fer transparent i sostenible econòmicament la gestió de residus
Disseny i execució d’eines orientades a facilitar la transparència relativa als
MTE302
costos i ingressos de la recollida i tractament dels residus.
Incloure bonificacions fiscals a la taxa d’escombraries destinades a fomentar
MTE303
la separació en origen dels residus entre els ciutadans i activitats comercials
del municipi.
Ampliació de les prestacions i continguts web del consistori en matèria de
COE301
comunicació de resultats de recollida i tractament, costos, recomanacions,
notícies, etc.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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7. SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA

7.1 Indicadors de seguiment
El grau de desplegament del Pla, així com l’avaluació en termes d’assoliment dels
objectius del mateix, es podrà realitzar mitjançant la valoració dels indicadors de
seguiment.
Els indicadors de seguiment es valoraran periòdicament amb la finalitat d’avaluar el
grau de desenvolupament del Pla, monitoritzar l’assoliment dels objectius i valorar la
contribució dels diferents instruments que s’apliquin.
Es defineixen dues tipologies diferenciades d’indicadors de seguiment:
Indicadors d’execució d’actuacions. Tenen per objectiu valorar la correcta
execució de les actuacions.
Indicadors de compliment d’objectius. La seva finalitat és monitoritzar
l’assoliment d’objectius. Aquests indicadors deriven principalment dels
objectius de caràcter quantitatiu indicats al capítol 5.

Els indicadors d’execució d’actuacions es defineixen a les respectives fitxes de cada
acció.
Pel que fa als indicadors de compliment d’objectius, aquests es detallen tot seguit.

Taula 22. Indicadors de seguiment per a la línia estratègica LE1 - REDUIR LA GENERACIÓ DE RESIDUS,
PROMOVENT LA PREVENCIÓ DE RESIDUS COM A EIX PRIORITARI. Font: elaboració pròpia.
CODI
LE1.1
LE1.2
LE1.3
LE1.4

DESCRIPCIÓ DE L’INDICADOR
Generació per càpita de residus
Residus reutilitzats versus total de residus municipals
recollits
Malbaratament alimentari
Campanyes orientades a la prevenció i correcta
segregació dels residus

UNITAT DE MESURA
Kg/(hab·dia)
%
t/any
Nombre de campanyes/any

Taula 23. Indicadors de seguiment per a la línia estratègica LE 2. MILLORAR LA QUANTITAT I LA QUALITAT DE
LA RECOLLIDA SELECTIVA. Font: elaboració pròpia.
CODI

DESCRIPCIÓ DE L’INDICADOR

LE2.1

Recollida selectiva bruta

LE2.2

Recollida selectiva bruta de la FORM

LE2.3

Qualitat de la FORM recollida

LE2.4

Recollida selectiva bruta d’Envasos Lleugers

LE2.5

Qualitat dels envasos recollits

UNITAT DE MESURA
% en pes respecte el total recollit
% en pes respecte el total generat segons
bossa tipus
% en pes d’impropis respecte el recollit
% en pes respecte el total generat segons
bossa tipus
% en pes d’impropis respecte el recollit
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CODI

DESCRIPCIÓ DE L’INDICADOR

UNITAT DE MESURA

LE2.6

Recollida selectiva bruta de Paper-cartró

LE2.7

Recollida selectiva bruta de Vidre

LE2.8

Recollida selectiva bruta d’altres fraccions

% en pes respecte el total generat segons
bossa tipus
% en pes respecte el total generat segons
bossa tipus
% en pes respecte el total generat segons
bossa tipus

7.2 Avaluació i revisió del Pla
Durant la fase d’execució de les accions que es deriven d’aquest Pla, s’implementaran
mecanismes d’avaluació i revisió periòdica, amb l’objectiu de poder adaptar les
accions definides al capítol 6 als imprevistos, així com als possibles canvis que es
puguin produir, ja sigui per modificacions normatives o bé la pròpia dinàmica
d’execució del Pla.
D’altra banda, els objectius definits en el capítol 5 seran objecte de revisió l’any 2020.

2017 - 2020
DIAGNOSI

OBJECTIUS

ACCIONS
MECANISMES
D’AVALUACIÓ I
REVISIÓ PERIÒDICA

EXECUCIÓ
INDICADORS DE
SEGUIMENT

2021 - 2025

Nous objectius establerts
en la planificació catalana
i comarcal

Figura 11. Esquema d’avaluació i revisió del pla, amb revisió d’objectius el 2020. Font: elaboració pròpia.

Els mecanismes d’avaluació i revisió periòdica previstos són els següents:

Fitxa d’avaluació d’actuacions
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A la finalització de cada actuació s’emplenarà una fitxa d’avaluació de les actuacions
on s’inclogui un anàlisi del desenvolupament de la mateixa amb el següent contingut
mínim:
Valoració de resultats.
Identificació de dificultats i inconvenients observats.
Elaboració de propostes de millora.

En el cas d’actuacions permanents que per tant no tenen data d’acabament, l’informe
es realitzarà com a màxim 6 mesos després de la seva implantació.
Més endavant es presenta el model de fitxa d’avaluació d’actuacions que caldrà
complimentar.
Memòria bianual d’aplicació del Pla
Reflectirà el seguiment detallat dels resultats obtinguts, de les actuacions i de
l'evolució del compliment dels objectius, amb l’anàlisi dels indicadors d’execució i dels
indicadors de seguiment. D'aquesta manera, en funció dels resultats, es poden
modificar les estratègies i/o actuacions previstes per als següents anys.
Per tant aquesta memòria inclourà, com a mínim:
Les fitxes d’avaluació de les accions.
El quadre d’avaluació anual d’objectius d’acord amb el model que es mostra més
endavant. Els indicadors quantitatius es revisaran d’acord amb les dades que
es publiquin a l’Observatori de Residus del Consorci.

Revisió d’objectius el 2020
A la finalització del 2020, s’avaluaran els resultats obtinguts i es realitzarà una revisió
dels objectius definits en el capítol 5, segons els nous objectius marcats en la
planificació catalana (PRECAT) i comarcal (PREVOC).
Els resultats i conclusions d'aquesta revisió han de servir per plantejar les estratègies i
objectius per al període 2021-2025.
A continuació es mostra un exemple de fitxa d’avaluació de les accions i exemple de
quadre d’avaluació d’objectius.
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FI TX A D ' AV ALUACI Ó D E L'ACCI Ó

Any
CODI
ACCIÓ

N om de l'a cció
Obj e ct ius r e la ciona t s
Línia estratègica

Sit u ació de pa r t ida

Codi objectiu

Accions r ea lit za de s

V a lor ació de re sult a t s, ide nt ifica ció de dificult a t s i in con ven ie nt s obse r va t s, pr opost e s de m illor a

Age nt s
im plicat s
D e spe sa
e conòm ica

Te m pora lit a t
D ura da

Fina nça m en t
I n dica dor s de
com plim e nt

Generació de residus: kg/hab·dia

I n dica dor s
d' ex e cució

· Número compostadors lliurats
· Nombre d'accions de comunicació realitzades

Sit uació act ual
Sit uació obj ect iu
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PLA LOCAL DE PREVENCIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS

Data d'avaluació xx/xx/xxx

QUADRE D'AVALUACIÓ D'OBJECTIUS
CODI
LE1.1

DESCRIPCIÓ DE L’INDICADOR

LE2.1

Generació per càpita de residus
Residus reutilitzats versus total de
residus municipals recollits
Malbaratament alimentari
Campanyes orientades a la prevenció i
correcta segregació dels residus
Recollida selectiva bruta

LE2.2

Recollida selectiva bruta de la FORM

LE1.2
LE1.3
LE1.4

LE2.3
LE2.4
LE2.5
LE2.6
LE2.7
LE2.8

UNITAT DE MESURA
Kg/(hab·dia)

VALOR
OBJECTIU
0,93

2016

2018

2019

2020

1,13

%

0

t/any

0

Nombre de campanyes/any

0

% en pes respecte el total recollit
% en pes respecte el total generat
segons bossa tipus
Qualitat de la FORM recollida
% en pes d’impropis respecte el recollit
Recollida selectiva bruta d’Envasos % en pes respecte el total generat
Lleugers
segons bossa tipus
Qualitat dels envasos recollits
% en pes d’impropis respecte el recollit
% en pes respecte el total generat
Recollida selectiva bruta de Paper-cartró
segons bossa tipus
% en pes respecte el total generat
Recollida selectiva bruta de Vidre
segons bossa tipus
Recollida
selectiva
bruta
d’altres % en pes respecte el total generat
fraccions
segons bossa tipus

2017

60%

33%

60%

24,6%
N.D

60%

33,8%
N.D

60%

38,3%

60%

49,7%
27,0%

OBSERVACIONS
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Figura 12. Proposta de quadre d’avaluació d’objectius.
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8. PLA ECONÒMIC I FINANCER

El conjunt de despeses previstes per a l’execució de les diferents accions proposades es
mostra tot seguit.
Taula 24. Previsió de despeses anuals fruit de l’execució de les accions previstes en el Pla.
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

LE1. Reduir la generació de residus, promovent la prevenció de residus com a eix prioritari
MOE102

MOE103

MOE104

PCE103

PCE104
ELE102
TXE101

MUE101

MUE107

MUE108

MUE109

Implementació de la bossa compostable per a la
recollida de la matèria orgànica.
Implantació de circuits d’aprofitament d’aliments
a centres educatius, mercats i supermercats,
restauració, centres hospitalaris i altres centres o
entitats amb excedent d’aliments.
Realització d’accions de sensibilització per a la
reducció del malbaratament d’aliments a la
ciutadania.
Promoció de l'ús responsable del paper i
desmaterialització
de
la
informació
en
Ajuntaments i equipaments municipals, escoles,
etc..
Foment i/o creació d'espais d'intercanvi de
llibres.
Foment de la reducció d'envasos i introducció
d'embolcalls reutilitzables als centres educatius.
Foment de la reutilització de roba.
Adequació d’espais de preparació per la
reutilització a les deixalleries en conjunt amb
agents socials, potenciant així aquestes
instal·lacions com a centres de recuperació de
materials.
Ambientalització de festes i esdeveniments
públics.
Impulsar un distintiu municipal de qualitat
ambiental en matèria de residus i neteja viària
per activitats comercials, vinculat a bonificació
de la taxa de residus.
Consolidació i difusió dels mercats de segona
mà i intercanvi organitzats per les diferents
entitats del municipi.

9.000,00
€
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0.00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

LE 2. Millorar la quantitat i la qualitat de la recollida selectiva
MOE101
RDE207

Impuls de l’autocompostatge i el compostatge
comunitari.
Realització
i
execució
d’un
pla
de
caracteritzacions de les fraccions FORM,
Envasos i Resta.

RCE201

Implementar la recollia selectiva específica per
activitats comercials.

RCE202

Ambientalització del mercat no sedentari

FSE201

COE201

Implementar eines i estratègies per afavorir la
separació en origen dels residus en els actes
públics i festius d’àmbit municipal.
Realització de campanyes de comunicació
constants en el temps, adreçades a destinataris
adequadament segmentats, per al foment de la
separació en origen dels residus i la reducció
dels mateixos.

56.000,00
€
0,00 €

0,00 €
0.00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

LE 3. Fer transparent i sostenible econòmicament la gestió de residus

ADNSQ-03b

59/135

2017
MTE302

MTE303

COE301

Disseny i execució d’eines orientades a facilitar
la transparència relativa als costos i ingressos
de la recollida i tractament dels residus.
Incloure bonificacions fiscals a la taxa
d’escombraries destinades a fomentar la
separació en origen dels residus entre els
ciutadans i activitats comercials del municipi.
Ampliació de les prestacions i continguts web del
consistori en matèria de comunicació de
resultats de recollida i tractament, costos,
recomanacions, notícies, etc.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Taula 25. Resum de despeses anuals previstes, per línia estratègica.
2017

2018

2020

2021

2022

2023

2024

2025

LE1

0,00 €

0,00 €

2019
0,00 €

9.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

TOTAL, €/any
9.000,00 €

13%

%

LE2

0.00 €

0,00 €

56.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

56.000,00 €

86%

LE3

0,00 €

0,00 €

0.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0.000,00 €

0%

TOTAL
€/any

0,00 €

0,00 €

56.000,00 €

9.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

65.000,00 €

100%

ANNEX I – MARC NORMATIU DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS
ÍNDEX

1.

ÀMBIT EUROPEU ............................................................................................... 60

2.

ÀMBIT ESTATAL ................................................................................................ 69

3.

ÀMBIT AUTONÒMIC ........................................................................................... 74

4.

ÀMBIT COMARCAL ............................................................................................ 83

5.

ÀMBIT MUNICIPAL ............................................................................................. 84

ÀMBIT EUROPEU

Comunicació de la Comissió al parlament europeu, al Consell, al Comitè econòmic i
social europeu i al Comitè de les regions. Cap a una economia circular: un
programa de zero residus per a Europa. COM (2014) 398 final
L'evolució cap a una economia més circular és essencial per complir el programa
d’eficiència en l'ús dels recursos establert de conformitat amb l'Estratègia Europa 2020
per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador.
Amb el Full de ruta cap a una Europa eficient en l'ús dels recursos de 2011, la Comissió
va proposar un marc per a l'acció i va subratllar la necessitat d'aplicar un enfocament
integrat en nombroses àrees i nivells de les polítiques.
Una economia circular manté el valor afegit dels productes el major temps possible i
exclou els residus. Funciona retenint els recursos en l'economia quan un producte ha

60/135

arribat al final de la seva vida, de manera que puguin continuar utilitzant-se amb profit una
i una altra vegada per crear més valor. La transició a una economia més circular exigeix
la introducció de canvis en totes les cadenes de valor, des del disseny dels productes fins
als nous models de gestió i de mercat, des dels nous modes de conversió dels residus en
un actiu fins a les noves formes de comportament dels consumidors.
El diagrama conceptual següent il·lustra de forma simplificada les fases principals d’un
model d’economia circular. L’objectiu és reduir al mínim els recursos que s’escapen del
cercle, per a que el sistema funcioni de manera òptima.

La conversió dels residus en un recurs és l'element que “tanca el cercle” en els sistemes
d'economia circular.
La Unió Europea ha adoptat el compromís polític de reduir la generació de residus,
reciclar els residus convertint-los en una font important i fiable de matèries primeres,
recuperar energia únicament de materials no reciclables i eliminar pràcticament els
abocadors. L'adopció de noves mesures en la política de residus reportarà avantatges
significatives per al creixement i la creació d'ocupació.
Per impulsar els avantatges econòmics, socials i mediambientals d'una millor gestió de
els residus municipals, la Comissió proposa, entre d’altres:
Impulsar pel 2030 la reutilització i reciclatge dels residus municipals de manera que
s'arribi al 70%;
Augmentar pel 2030 la taxa de reciclatge dels residus d'envasos fins al 80%, fixant
com a objectius intermedis el 60% per al 2020 i el 70% pel 2025.
Prohibir pel 2025 el dipòsit en abocadors dels plàstics, metalls, paper i cartró
reciclables i dels residus biodegradables; els Estats membres s'han d'esforçar
per eliminar la pràctica totalitat dels dipòsits en abocadors pel 2030.

Comunicació de la Comissió al Parlament europeu, al Consell, al Comitè econòmic i
social europeu i al Comitè de les regions. Full de ruta cap a una Europa eficient en
l'ús dels recursos. COM (2011)571 final
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Amb aquest document s’estableix el full de ruta de la iniciativa emblemàtica dins de la
Estratègia Europa 2020 Una Europa que utilitzi eficaçment els recursos per tal de definir
els objectius a mig i llarg termini i els mitjans per aconseguir-ho.
El full de ruta es divideix en seccions on es descriuen les actuacions necessàries a curt
termini per posar en marxa el procés i es concreten divuit objectius intermedis en aquest
sentit. Dins d’aquests en destaquen els següents relacionats amb residus:
Conversió dels residus en recurs: El 2020, els residus es gestionaran com a
recursos. Els residus per càpita registraran un marcat descens. El reciclatge i la
reutilització dels residus seran opcions econòmicament atractives per als
operadors públics i privats, ja que la recollida selectiva estarà molt estesa i
s'hauran desenvolupat mercats funcionals per a les matèries primeres
secundàries. Es reciclaran més materials, inclosos els que tinguin un impacte
significatiu sobre el medi ambient i les matèries primeres fonamentals. La
legislació sobre residus s'aplicarà íntegrament. S'haurà eradicat el transport
il·legal de residus. La recuperació d'energia es limitarà als materials no
reciclables, s'haurà eliminat pràcticament la descàrrega en abocadors i el reciclat
d'alta qualitat estarà garantit.
Millora dels productes i canvi en les pautes de consum: El 2020, els ciutadans i les
autoritats públiques tindran els incentius adequats per triar els productes i serveis
més eficients en l'ús dels recursos, gràcies a unes senyals dels preus adequades
i a una informació mediambiental clara. Les seves decisions de compra animaran
a les empreses a innovar i a subministrar béns i serveis que impliquin un ús més
eficient dels recursos. S’hauran fixat normes sobre el rendiment mediambiental
mínim per tal de retirar del mercat els productes més ineficients en l'ús de dels
recursos i que més contaminin. Hi haurà una gran demanda de productes i
serveis més sostenibles per part dels consumidors.
Impuls de la producció eficient: El 2020 s'hauran implantat els incentius estratègics i
de mercat que recompensaran les inversions de les empreses en eficiència.
Aquests incentius hauran estimulat la innovació en mètodes de producció
eficients en l'ús dels recursos la utilització estarà molt estesa. Totes les
empreses, i els seus inversors, podran mesurar i comparar la seva eficiència en
l'ús dels recursos al llarg de tot el cicle de vida. El creixement econòmic i el
benestar s'hauran dissociat de l'aportació de recursos i radicaran sobretot en
l'augment del valor dels productes i serveis corresponents.
Alimentació: El 2020 s'hauran generalitzat els incentius per a una producció i un
consum d'aliments més sans i sostenibles i s'haurà aconseguit reduir un 20% la
aportació de recursos a la cadena alimentària. L'eliminació de residus alimentaris
comestibles s'haurà reduït a la meitat a la UE.

Estratègia Europa 2020. Una estratègia per un creixement intel·ligent, sostenible e
integrador (Comunicació de la Comissió de 3 de març de 2010). COM(2010) 2020
final
El propòsit d’Europa 2020 és aconseguir un futur sostenible, mirar ja més enllà del curt
termini. Es tracta de crear més ocupació i aconseguir una vida millor. Demostra que
Europa és capaç d'arribar a un creixement inclusiu, sostenible i intel·ligent, de trobar la
manera de crear nous llocs de treball i d'oferir una orientació a les nostres societats.
Europa 2020 proposa tres prioritats que es reforcen mútuament:
Creixement intel·ligent: desenvolupament
coneixement i la innovació.

d'una

economia

basada

en

el
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Creixement sostenible : promoció d'una economia que faci un ús més eficaç dels
recursos , que sigui més verd i competitiva.
Creixement integrador: foment d'una economia amb alt nivell d'ocupació que tingui
cohesió social i territorial.
Amb aquest fi la Comissió proposa cinc objectius principals de la UE:
El 75 % de la població d'entre 20 i 64 anys hauria d'estar en actiu.
El 3 % del PIB de la UE hauria de ser invertit en R + D .
Hauria assolir l'objectiu « 20/20/20 » en matèria de clima i energia (inclòs un
increment al 30 % de la reducció d'emissions si es donen les condicions per a
això).
El percentatge d'abandonament escolar hauria de ser inferior al 10% i almenys el
40 % de la generació més jove hauria de tenir estudis superiors complets.
El risc de pobresa hauria amenaçar 20 milions de persones menys.
La Comissió proposa set iniciatives emblemàtiques per catalitzar els avenços en cada
tema prioritari:
CREIXEMENT INTEL·LIGENT
« Unió per la innovació » , amb la finalitat de millorar les condicions generals i l'accés al
finançament per a investigació i innovació i garantir que les idees innovadores es puguin
convertir en productes i serveis que generin creixement i ocupació.
« Joventut en moviment » , per millorar els resultats dels sistemes educatius i facilitar
l'entrada dels joves en el mercat de treball .
« Una agenda digital per a Europa » , per tal d'accelerar el desplegament d'internet d'alta
velocitat i beneficiar-se d' un mercat únic digital per a les famílies i empreses.
CREIXEMENT SOSTENIBLE
« Una Europa que utilitzi eficaçment els recursos » , per ajudar a deslligar creixement
econòmic i utilització de recursos , donar suport al canvi cap a una economia amb baixes
emissions de carboni , incrementar l'ús de fonts d'energia renovables , modernitzar el
nostre sector del transport i promoure l'eficàcia energètica.
« Una política industrial per a l'era de la mundialització », per millorar l'entorn empresarial,
especialment per a les PIME, i donar suport al desenvolupament d'una base industrial
forta i sostenible, capaç de competir a nivell mundial.
CREIXEMENT INTEGRADOR
« Agenda de noves qualificacions i llocs de treball» , per modernitzar els mercats laborals
i potenciar l'autonomia de les persones mitjançant el desenvolupament de capacitats al
llarg de la seva vida amb la finalitat d'augmentar la participació laboral i adequar millor
l'oferta i la demanda de
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treballs, en particular mitjançant la mobilitat laboral .
« Plataforma europea contra la pobresa » , per garantir la cohesió social i territorial de tal
manera que els beneficis del creixement i de l'ocupació siguin àmpliament compartits i les
persones que pateixen de pobresa i exclusió social poden viure dignament i prendre part
activa en la societat.
Les prioritats interactuen entre elles, estan interrelacionat i es reforcen mútuament. Dins
de les set iniciatives, cal destacar especialment en l’àmbit de residus la Europa que utilitzi
eficaçment els recursos, i és dins d’aquesta iniciativa en la que s’han desenvolupat
objectius més concrets enfocant la visió del residu com a recurs.

Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de
2008, sobre residus i per la qual es deroguen determinades Directives.
La Directiva 2008/98/CE sobre residus, estableix el marc jurídic de la Unió Europea per a
la gestió dels residus. Aquesta directiva deroga la Directiva 2006/12/CE relativa als
residus, la Directiva 91/689/CEE relativa als residus perillosos, i la Directiva 75/439/CEE
relativa a la gestió d’olis usats.
La Directiva Marc de Residus ha estat transposada al dret espanyol mitjançant la Llei
22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.
L’objectiu de la Directiva Marc de Residus és establir el marc jurídic de la Unió Europea
per a la gestió dels residus establint mesures destinades a la protecció del medi ambient i
la salut de les persones, mitjançant la prevenció o la reducció dels impactes adversos de
la generació i gestió dels residus, la reducció dels impactes globals de l’ús dels recursos i
la millora de l’eficàcia d’aquest ús.
Resumidament, els trets bàsics de la nova Directiva Marc de Residus són els següents:
Regulació expressa de la jerarquia de residus com a ordre de prioritats en la
legislació i la política sobre la prevenció i la gestió dels residus.
Definició de quan una substància o objecte resultant d’un procés de producció pot
ser considerada com a subproducte i no com a residu.
Previsió de criteris per a determinar quan un residu que ha estat sotmès a
operacions de valorització ha de deixar de ser considerat com a residu.
Establiment d’objectius quantitatius per a la reutilització i el reciclatge de certs
residus i l’obligació de realitzar una recollida selectiva per a les fraccions de
paper, metall, plàstic i vidre, com a mínim.
Disposicions concretes per a la gestió dels biorresidus, els olis usats i els residus
perillosos.
Obligació d’elaborar plans de gestió i programes de prevenció de residus.
Reforçament i ampliació de la responsabilitat del productor en la gestió dels residus.
Obligació d’establir una xarxa adequada d’instal·lacions d’eliminació i
d’instal·lacions per a la valorització de residus municipals.
Jerarquia de residus
La Directiva Marc de Residus regula expressament la jerarquia en la gestió dels residus,
que és de compliment obligatori excepte en aquells casos que per raons justificades des
d’un punt de vista de cicle de vida sobre els impactes en la generació i gestió del residu
sigui aconsellable no seguir-la.
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PREVENCIÓ

Són el conjunt de mesures adoptades abans que una substància, material o producte s’hagi
conver t en residu, amb l’objec u de reduir:
• La quan tat de residu, inclús mitjançant la reu lització dels productes o el perllongament de
la vida ú l dels productes.
• Els impactes adversos sobre el medi ambient i la salut humana de la generació del residus.
• El con ngut de substàncies nocives en materials i productes.

PREPARACIÓ PER LA
REUTILITZACIÓ

Operació de valorització consistent en la comprovació, neteja o reparació, mitjançant la qual
productes i components de productes que s’hagin conver t en residus es preparin per a que
puguin reu litzar-se sense cap altra transformació prèvia.

RECICLATGE

ALTRE TIPUS DE
VALORITZACIÓ,
INCLOSA
L’ENERGÈTICA

ELIMINACIÓ

Tota operació de valorització mitjançant la qual els materials de residus són transformats de
nou en productes, materials o substàncies, tant si es amb la finalitat original com amb
qualsevol altra finalitat. Inclou la transformació del material orgànic, però no la valorització
energè ca ni la transformació en materials que es vagin a u litzar com a combus bles o per a
operacions de rebliment.
Qualsevol operació de valorització que no pugui ser considerada com a preparació per a la
reu lització ni reciclatge de residus en nous productes, materials o substàncies mitjançant
transformació.

Qualsevol operació que no sigui la valorització, inclús quan l’operació
conseqüència secundària l’aprofitament de substàncies o energia.

ngui com a

Consideració d’una substància com a subproducte
La Directiva defineix els subproductes com a “una substància o material, resultant d’un
procés de producció, la finalitat del qual no sigui la producció d’aquest substància o
objecte”, sempre i quan es complexin les següents condicions:
a) sigui segur que la substància o objecte no s’utilitzarà ulteriorment;
b) la substància o objecte pugui utilitzar-se directament sense sotmetre’s a una
transformació
ulterior;
c) la substància o objecte es produeix com a part integrant d’un procés de producció;
d) i que el seu ús ulterior és legal.

Fi de la consideració com a residu
La Directiva estableix els criteris de fi de la condició de residu d’un producte que hagi
estat transformat mitjançant operacions de valorització material:
a) La substància o objecte s’utilitza normalment per a finalitats específiques;
b) Existeix un mercat o una demanda per la substància o objecte;
c) La substància o objecte satisfà els requisits tècnics per a les finalitats específiques, i
compleix la legislació existent;
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d) L’ús de la substància o objecte no generarà impactes negatius globals al medi ambient
i a la salut de les persones.
La Unió Europea pot reglamentar els criteris referents als subproductes i a la fi de la
condició de residu. Respecte a aquest últim aspecte, com a mínim s’han de tenir en
compte criteris de fi de la condició de residu per als àrids, el paper, el vidre, el metall, els
pneumàtics i els tèxtils.

Objectius de prevenció i reciclatge de residus
La Directiva Marc de Residus preveu que a finals del 2014 s’estableixin objectius de
prevenció de residus i de desacoblament de la generació de residus respecte el
creixement econòmic per a l’any 2020. Aquests objectius han de basar-se en les millors
pràctiques disponibles. Així mateix, els programes de prevenció de residus nacionals,
integrats o no en els programes de gestió de residus, han d’establir objectius de
prevenció en base a la determinació de punts de referència qualitatius o quantitatius.
Aquests objectius o indicadors poden ser qualitatius o quantitatius, però en tot cas han de
permetre controlar i avaluar els avenços en l’ampliació de les mesures de prevenció de
residus.
Pel que fa a la reutilització i el reciclatge, i amb l’objectiu d’avançar cap el que la Directiva
Marc de Residus anomena “una societat europea del reciclatge”, s’estableixen objectius
per a determinats tipus de residus:

Concepte

Objectiu quantitatiu / temporal

Implantació de la recollida selectiva per a les fraccions de
paper, metall, plàstic i vidre, com a mínim.

Abans del 2015

Preparació per a la reutilització o el reciclatge de residus de
les fraccions de paper, metall, plàstic i vidre dels residus
domèstics i assimilables, com a mínim.
Preparació per a la reutilització, reciclatge i altra
valorització de materials dels residus no perillosos
procedents de la construcció i de les demolicions. S’inclou
com a operacions de valorització les operacions de
rebliment que utilitzin residus com a succedanis d’altres
materials.

50% global en pes dels residus
urbans abans del 2020

70% en pes abans del 2020

Residus perillosos
La Directiva Marc de Residus incorpora els residus perillosos en el seu àmbit d’aplicació,
motiu pel qual deroga la Directiva 91/689/CEE relativa als residus perillosos. Per a aquest
tipus de residus, la Directiva Marc de Residus prohibeix les mescles de residus perillosos
amb altres categories de residus perillosos i amb altres residus, substàncies o materials
en general. Aquesta prohibició inclou les dilucions de substàncies perilloses. No obstant,
la mescla de residus perillosos es pot fer si s’ha obtingut una autorització, si no augmenta
els impactes sobre la salut humana i el medi ambient i si es fa conforme a les millors
tècniques disponibles. Aquestes disposicions no afecten als residus mesclats produïts als
domicilis.
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Olis usats
La Directiva Marc de Residus també incorpora els olis usats en el seu marc de regulació.
Per aquest motiu deroga la Directiva 75/439/CEE relativa a la gestió d’olis usats. La
Directiva Marc de Residus estableix l’obligatorietat de recollir selectivament aquests
residus sempre que sigui tècnicament viable. Els Estats membre poden exigir que
aquests olis usats es sotmetin a tractaments de regeneració i restringir els trasllats
transfronterers d’olis usats dins el seu territori a instal·lacions d’incineració o coincineració
per a donar prioritat a la regeneració com a operació de valorització material.
Biorresidus
La Directiva Marc de Residus introdueix aquesta nova nomenclatura per a referir-se als
“residus biodegradables de jardins i parcs, residus alimentaris i de cuina procedents dels
domicilis, serveis de restauració col·lectiva i establiments de consum al detall, i residus
comparables procedents de plantes de transformació d’aliments.” La Directiva Marc de
Residus estableix que els Estats membres impulsaran mesures per al foment de la
recollida de biorresidus de forma separada amb vistes al seu compostatge i biodigestió.
També cal prendre les mesures necessàries per a impulsar el tractament dels biorresidus
i l’ús de materials ambientalment segurs produïts a partir de biorresidus.
A partir d’una avaluació prèvia, la Comissió Europea pot establir requeriments mínims per
a la gestió dels biorresidus i criteris de qualitat per al compost i el digerit procedents dels
tractaments de digestió anaeròbia dels biorresidus.
Plans de gestió de residus i programes de prevenció de residus
Els Estats membres han d’elaborar, a través de les seves autoritats competents, un o
varis plans de gestió de residus. Aquests plans han de presentar un anàlisi actualitzat de
la gestió de residus, l’exposició de les mesures que hagin de prendre’s per millorar la
preparació per a la reutilització, el reciclatge, la valorització i l’eliminació dels residus de
manera respectuosa amb el medi ambient, i l’avaluació de la contribució del pla a la
consecució dels objectius establerts per la Directiva Marc de Residus.
Els plans de gestió de residus i els programes de prevenció de residus s’han d’avaluar i
revisar cada sis anys.
Responsabilitat en la gestió de residus
La responsabilitat de la gestió correcta dels residus recau en el productor inicial dels
residus o un altre posseïdor de residus, de manera que els Estats membres han de
garantir que aquests realitzin el tractament dels residus per sí mateixos o l’encarreguin a
terceres persones autoritzades. Els Estats membres poden decidir en quins casos el
productor inicial conserva la responsabilitat de tota la cadena de tractament o en que la
responsabilitat pot ser compartida o delegada entre els actors de la cadena de
tractament.
Per millorar la reutilització, la prevenció, el reciclatge i la valorització dels residus, els
Estats membres poden adoptar mesures legislatives o no legislatives per a l’ampliació de
la responsabilitat dels productors. Aquestes mesures poden incloure l’acceptació dels
productes retornats i dels residus que quedin després d’haver-se utilitzat aquests
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productes, així com la subsegüent gestió i la responsabilitat financera d’aquestes
activitats.
Xarxa d’instal·lacions per a la gestió de residus
Els Estats membres han de disposar d’una xarxa integrada i adequada d’instal·lacions,
tant per a l’eliminació dels residus –tractament finalista- com per a la valorització de
residus municipals mesclats recollits als domicilis, inclús quan aquesta recollida abasti
residus assimilables procedents d’altres
productors. Per a resoldre aquesta qüestió, els Estats membre poden cooperar entre ells
si és aconsellable o necessari.
Aquesta xarxa s’ha de concebre de manera que permeti assolir l’autosuficiència en
matèria d’eliminació de residus, així com de valorització dels residus municipals mesclats
o assimilables.
Igualment, aquesta xarxa ha de tenir en compte el criteri de proximitat als punts de
generació i el d’utilització de les millors tècniques disponibles.
Autoritzacions i registres
Tota entitat o empresa que vulgui tractar residus ha d’obtenir una autorització de les
autoritats competents, que s’encarregaran de determinar la quantitat i el tipus de residus
tractats, el mètode utilitzat, així com les operacions de seguiment i control.
Estratègia temàtica sobre la prevenció i reciclatge de residus (Comunicació de la
Comissió de 21 de desembre de 2005)
Aquesta estratègia va néixer amb l’objectiu d’analitzar i avaluar la política de residus de la
UE amb la finalitat d’establir un marc estratègic per al futur, marcant uns objectius i
establint els mitjans necessaris per a que la UE evolucionés cap a una gestió de residus
més eficaç.
En aquest sentit, l’Estratègia proposava l’adopció de les següents mesures, preveient-se
també l’impacte que suposaria la seva aplicació.
Mesures proposades per l’Estratègia temàtica sobre prevenció i reciclatge de residus:
1. Donar un nou impuls a l’aplicació íntegra de la legislació ja vigent. La Comissió
utilitzarà el Comitè de gestió de residus com a fòrum per intercanvia informació i bones
pràctiques i per a identificar dificultats d’aplicació.
2. Simplificar i modernitzar la legislació vigent quan l’experiència demostri que és
necessari reduir la càrrega administrativa.
3. Introduir el concepte de cicle de vida en la política de residus.
4. Fomentar polítiques més ambiciones en matèria de prevenció de residus.
5. Obtenir més coneixements i informació per a recolzar el desenvolupament de la política
de prevenció de residus.
6. Desenvolupar una normativa de referència comú per al reciclatge.
7. Reelaborar curosament la política de reciclatge.
Impacte previst de les mesures proposades:
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1. Menys residus als abocadors: les mesures preses en el marc de l’Estratègia havien de
contribuir a sostreure fluxos de residus dels abocadors.
2. Més compostatge i recuperació d’energia: a mesura que disminueixi la utilització dels
abocadors, els residus es canalitzaran cap a opcions més elevades de la jerarquia.
3. Més i millor reciclatge: els propers anys seran un període fonamental per a l’aplicació
de les Directives de reciclatge. S’intentarà garantir que, a mesura que el reciclatge es
converteixi en l’opció preferida, l’impacte ambiental del mateix estigui cada cop més
controlat i es creïn les condicions de mercat idònies per a la continuació del ritme de
creixement dels nivells de reciclatge.

Altres Directives d’interès
Existeixen altres directives que regulen la gestió d’alguns residus en concret, les més
significatives són:
Directiva 2012/19/UE del Parlament Europeu i del Consell de 4 de juliol de 2012,
sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics.
Directiva 2006/66/CE del parlament Europeu i del Consell, de 6 de setembre de
2006, relativa a les piles i acumuladors i els residus de piles i acumuladors i per
la qual es deroga la Directiva 91/157/CEE (Modificada per la Directiva
2008/103/CE).
Directiva 2000/53/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de setembre de
2000, relativa als vehicles al final de la seva vida útil i posteriors modificacions.
Directiva 94/62/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de desembre,
relativa als envasos i residus d’envasos (Modificada per les Directives
2004/12/CE i 2005/20/CE).

ÀMBIT ESTATAL

Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, i posteriors
modificacions
Aquesta Llei té per objecte regular la gestió dels residus impulsant mesures que
previnguin la seva generació i mitiguin els impactes adversos sobre la salut humana i el
medi ambient associats a la seva generació i gestió, millorant l’eficiència en l’ús dels
recursos. Té així mateix com a objectiu regular el règim jurídic dels sòls contaminats.
En aquest context, la Llei, en transposició de la Directiva 2008/98/CE, regula quins són
els principis d’actuació que han de regir la gestió dels residus, quan un residu deixa de
ser-ho o quina és la definició de subproducte, així com quins continguts han de tenir els
plans de gestió i prevenció de residus i estableix els objectius en matèria de gestió de
residus a nivell estatal. Així mateix, la Llei també recull els principis que han de regir la
gestió dels sòls contaminats i d’altres aspectes com el règim de trasllat de residus a
l’interior de l’Estat i cap a altres països.
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Principis que han de regir la gestió de residus
Entre els principis que segons la Llei han de considerar-se en la gestió dels residus a
l’estat espanyol, es troben la protecció de la salut humana i del medi ambient; la jerarquia
de gestió dels residus; el principi d’autosuficiència i proximitat; el principi d’accés a la
informació; i principi de qui contamina paga.
Definició de subproducte i fi de la consideració com a residu
Una substància o objecte, resultant d’un procés de producció, la finalitat primària del qual
no sigui la producció d’aquests substància u objecte, pot ser considerada com a
subproducte i no com a residu quan es compleixin les següents condicions:
Que es tingui la seguretat de que la substància o objecte serà utilitzat
posteriorment.
Que la substància o objecte es pugui utilitzar directament sense haver de sotmetre’s
a una transformació posterior diferent de la pràctica industrial habitual.
Que la substància o objecte es produeixi com a part integrant d’un procés de
producció.
Que l’ús posterior compleixi tots els requisits pertinents relatius als productes així
com a la protecció de la salut humana i el medi ambient, sense que es produeixin
impactes generals adversos per a la salut humana o el medi ambient.

Per ordre del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marítim, es podran establir els
criteris específics que determinades tipologies de residus, que hagin estat sotmesos a
una operació de valorització, incloent el reciclatge, hauran de complir per a que puguin
deixar d’ésser considerats com a tals, sempre que es compleixin les següents
condicions:
Que les substàncies o objectes resultants s’utilitzin habitualment per a finalitats
específiques.
Que existeixi un mercat o demanda per aquestes substàncies o objectes.
Que les substàncies o objectes resultants compleixin amb els requisits tècnics per a
finalitats específiques, la legislació existent i les normes aplicables als productes.
Que l’ús de la substància o objecte resultant no generi impactes negatius per al
medi ambient o la salut.

Continguts dels Plans i programes de gestió de residus
El Ministeri competent en matèria de Medi Ambient, prèvia consulta a les Comunitats
Autònomes, a les Entitats Locals, a altres Ministeris afectats i quan procedeixi en
col·laboració amb altres Estats membres, elaborarà, de conformitat amb aquesta Llei, el
Pla estatal marc de gestió de residus que contindrà l’estratègia general de la política de
residus, les orientacions i l’estructura a que hauran d’ajustar-se els plans autonòmics, així
com els objectius mínims a complir de prevenció, preparació per a la reutilització,
reciclatge, valorització i eliminació.
Per la seva banda les Comunitats Autònomes han d’elaborar els plans autonòmics de
gestió de residus, prèvia consulta a les Entitats locals en el seu cas. Els plans
Autonòmics de gestió contindran un anàlisi actualitzat de la situació de la gestió de
residus en l’àmbit territorial de la Comunitat Autònoma, així com una exposició de les
mesures per a facilitar la reutilització, el reciclatge, la valorització i l’eliminació dels
residus, establint objectius de prevenció, preparació per a la reutilització, reciclatge,
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valorització i eliminació i l’estimació de la seva contribució als objectius establerts en
aquesta Llei, en les altres normes en matèria de residus i en altres normes ambientals.
Programes de prevenció de residus
La Llei, en transposició del previst a la normativa comunitària, estableix que les
administracions públiques, en els seus respectius àmbits competencials, aprovaran abans
del 12 de desembre de 2013, programes de prevenció de residus en els que s’establiran
els objectius de prevenció, de reducció de la quantitat de residus generats i de reducció
de la quantitat de substàncies perilloses i contaminants, es descriuran les mesures de
prevenció existents i s’avaluarà la utilitat d’altres mesures. Aquestes mesures
s’encaminaran a aconseguir la reducció dels pes dels residus produïts el 2020 en un 10%
respecte als generats en 2010.
L’avaluació dels programes de prevenció de residus es durà a terme com a mínim cada 6
anys, realitzant-se un anàlisi de l’eficàcia de les mesures adoptades i els seus resultats
seran accessibles al públic.
Objectius de la gestió de residus a nivell estatal
A continuació s’indiquen els objectius que recull la Llei respecte a preparació per a la
reutilització, recollida selectiva, valorització i eliminació dels residus.
Preparació per a la reutilització
Les autoritats ambientals en el seu respectiu àmbit competencial i en atenció als principis
de prevenció i foment de la reutilització promouran, entre altres mesures, l’establiment de
llocs d’emmagatzematge per als residus susceptibles de reutilització i el suport a
l’establiment de xarxes i centres de reutilització. Així mateix s’impulsaran mesures de
promoció dels productes preparats per a la seva reutilització a través de la contractació
pública i d’objectius quantitatius en els plans de gestió.
Recollida selectiva
Les autoritats ambientals en el seu respectiu àmbit competencial prendran mesures
per a fomentar un reciclat d’alta qualitat i, a aquesta finalitat, s’establirà una
recollida separada de residus, entre altres d’olis usats, quan aquesta sigui
tècnica, econòmica i ambientalment factible i adequada, per a complir els criteris
de qualitat necessaris per als sectors de reciclatge corresponents.
Abans de 2015 haurà d’establir-se una recollida separada per a, almenys, els
següents materials: paper, metalls, plàstic i vidre.
Els sistemes de recollida ja existents es podran adaptar a la recollida separada dels
materials a què fa referència el paràgraf anterior. Podrà recollir-se més d’un
material en la mateixa fracció sempre que es garanteixi la seva adequada
separació posterior si això no suposa una pèrdua de la qualitat dels materials
obtinguts ni un increment del cost.
Les entitats locals habilitaran espais, establiran instruments o mesures per a la
recollida separada de residus domèstics i en el seu cas, comercials als que és
precís donar una gestió diferenciada, ja sigui per la seva perillositat, per facilitar
el seu reciclatge o per a preparar els residus per a la seva reutilització.
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Les autoritats ambientals en el seu respectiu àmbit competencial adoptaran les
mesures necessàries per assegurar-se de que els residus es sotmeten a
operacions de valorització. Quan sigui necessari per facilitar o millorar la
valorització, els residus es recolliran per separat i no es barrejaran amb altres
residus o altres materials amb propietats diferents.
Les autoritats ambientals en els seus respectius Plans i Programes fomentaran
mètodes de recollida eficients d’acord amb les característiques i possibilitats de
cada territori o població, per facilitar el compliment dels objectius de preparació
per a la reutilització, reciclatge i valorització.

Valorització
Amb objecte d’avançar cap a una societat dels reciclatge amb un alt nivell d’eficiència
dels recursos, el Govern i les autoritats competents hauran d’adoptar les mesures
necessàries a través dels plans i programes de gestió de residus per a garantir la
consecució dels següents objectius i, en el seu cas, els que s’estableixin.
Abans de 2020, la quantitat de residus domèstics i comercials destinats a
preparació per a la reutilització i el reciclatge per a les fraccions paper, metalls,
vidre, plàstic, biorresidus i altres fraccions reciclables hauran d’assolir, en
conjunt, com a mínim el 50% en pes.
Abans de 2020, la quantitat de residus no perillosos de construcció i demolició
destinats a la preparació per a la reutilització, el reciclatge i altra valorització
material, amb exclusió dels materials en estat natural definits a la categoria
170504 de la llista de residus, haurà d’assolir com a mínim el 70% en pes dels
productes.

Cada tres anys, les Comunitats Autònomes remetran al Ministeri de Medi Ambient i Medi
Rural i Marí la informació necessària per a la verificació del compliment dels objectius
previstos.
Eliminació dels residus
Les autoritats ambientals en el seu respectiu àmbit competencial s’asseguraran que quan
no es dugui a terme la valorització, els residus es sotmetin a operacions d’eliminació
segures adoptant les mesures que garanteixin la protecció de la salut humana i el medi
ambient. Els residus hauran de sotmetre’s a tractament previ a la seva eliminació, a no
ser que el tractament dels mateixos no sigui tècnicament viable o no quedi justificat per
raons de protecció de la salut humana i el medi ambient.

Sòls contaminats
La Llei estableix el procediment de gestió dels sòls contaminats, des de el procés per a la
declaració d’un sòl com a contaminat fins a l’obligació de la seva descontaminació i
recuperació per part dels causants de la contaminació i, subsidiàriament, en aquest ordre,
dels propietaris dels sòls contaminats i dels posseïdors dels mateixos. Així mateix, la Llei
també recull l’obligació d’elaborar un Inventari de sòls contaminats per part de les
diferents Comunitats Autònomes.
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Resolució de 20 de gener de 2009, de la Secretaria d’Estat de Canvi Climàtic, per la
que es publica l’Acord del Consell de Ministres pel qual s’aprova el Pla Nacional
Integrat de Residus per al període 2008-2015
Mitjançant aquest Pla es fixen els objectius de la gestió de residus a nivell estatal, així
com tot un seguit d’actuacions que es poden implementar per a la seva consecució.
Aquests objectius s’han d’entendre com a valors mitjans, atès que és previsible que en
algunes comunitats autònomes s’assoleixin a curt termini objectius més ambiciosos que
en d’altres, tenint en compte les diferències en la situació de gestió de les diferents
tipologies de residus.
A continuació es recullen alguns dels objectius quantitatius que preveu el Pla, per als
principals fluxos de residus tractats en el mateix:
Objectius en matèria de reducció
16/07/2006

16/07/2009

16/07/2016

75%

50%

35%

Residus
municipals
biodegradables
abocats (percentatge
respecte als residus
municipals
biodegradables
generats en
1995
Objectius de reciclatge dels envasos
Percentatge de reciclatge

55-80%

Percentatge de valorització

Mínim del 60%

Percentatge de reciclatge per materials
Paper i cartró

60%

Vidre

60%

Metalls (alumini i acer)

50%

Plàstics

22,5%

Fusta

15%

Objectius de recollida de diferents fluxos de residus
Increment (any base
Fracció

Tones en 2015
Kg/hab./any en 2006

2006)

(kg/hab./any)
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1.620.000
Paper i cartró

80%

20
(36)
996.300

Vidre

80%

12
(23)
230.000

Plàstic

100%

3
(5)
95.000

Metalls

100%

1
(2)

Altres normatives d’interès
Existeixen altres normatives que regulen la gestió d’alguns aspectes en concret, les més
significatives són:
Reial Decret 106/2008, d’1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental
dels seus residus.
Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels
residus de construcció i demolició.
Reial Decret 679/2006, de 2 de juny, pel que es regula la gestió d’olis industrials
usats.
Reial Decret 1619/2005, de 30 de desembre, sobre la gestió de pneumàtics fora
d’ús.
Reial Decret 208/2005, de 25 de febrer, sobre aparells elèctrics i electrònics i la
gestió dels seus residus.
Reial Decret 1383/2002, de 20 de desembre sobre gestió de vehicles al final de la
seva vida útil.
Reial Decret 782/1998, de 30 d’abril pel que s’aprova el reglament per al
desenvolupament i execució de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus
d’envasos.
Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos (modificada pel Reial
Decret 252/1998, de 30 de març, pel que es revisen els objectius de reciclatge i
valorització).
Reial Decret 108/1991, d’1 de febrer, sobre prevenció i reducció de la contaminació
del medi ambient produïda per amiant.
ÀMBIT AUTONÒMIC

Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 20132020 PRECAT20 i Pla Territorial Sectorial d'Infraestructures de Gestió de Residus
Municipals de Catalunya 2013-2020 PINFRECAT20
D’acord amb la Directiva 2008/98/CE, els estats membres de la UE han d’elaborar plans
de gestió i de prevenció de residus, on s’han d’incloure objectius de prevenció de residus,
revisats amb una periodicitat mínima de 6 anys. Igualment, la Generalitat de Catalunya,
d’acord amb el Decret legislatiu 1/2009, ha d’elaborar i aprovar per decret els programes
de gestió de residus i el pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus
municipals, i revisar-los periòdicament en el termini que s’hi especifiqui, que no pot ser
superior a sis anys.
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En aquest context, un cop finalitzada l’etapa de planificació autonòmica 2007-2012
establerta pel Programa de gestió de residus industrials de Catalunya – PROGRIC,
Programa de gestió de residus municipals de Catalunya – PROGREMIC, Programa de
gestió de residus de la Construcció a Catalunya – PROGROC i el Pla Territorial Sectorial
d'Infraestructures de Gestió de Residus Municipals de Catalunya, s’aborda un nou
període que, en aquesta ocasió, abasta fins a 2020, en línia amb altres instruments de
planificació rellevants a nivell de la Unió Europea. En aquesta etapa, l’instrument bàsic és
el Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2013-2020
(PRECAT20) i, pel que fa a les infraestructures, el Pla territorial sectorial
d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2013-2020
(PINFRECAT20). En aquests moments els Plans estan pendents d’aprovació definitiva.
Donat el paral·lelisme en el temps i la importància que aquests Plans tenen sobre la
gestió municipal, es fa un resum dels seus continguts per tal de d’adaptar el Pla municipal
als requeriments establerts en la planificació autonòmica.
Cal destacar que s’ha iniciat la tramitació d'aprovació dels projectes de Decret d'aquests
instruments planificadors però encara no s’ha fet efectiva.
PRECAT20
Una de les bases del PRECAT20 és que ha estat concebut des d’una òptica de fluxos
materials per tal d’afavorir en els propers anys la transició a una visió de residu com a
recurs.
Els principis generals emprats com a base per a la redacció del Programa parteixen de
les estratègies, planificacions i normatives d’aplicació a l’àmbit territorial de Catalunya.
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Amb l’objectiu d’incrementar els materials recuperats i garantir la seva reintroducció en
l’economia catalana, el PRECAT20 treballa amb 16 fluxos de residus de caràcter primari,
que en la majoria de casos es corresponen amb substàncies materials que esdevenen
recursos de l’economia productiva ja siguin primaris (com per exemple el paper, la fusta o
els metalls) o manufacturats (com per exemple els tèxtils). Addicionalment a aquests
fluxos, el PRECAT20 defineix actuacions per a sis fluxos de caràcter secundari. Aquests
fluxos inclouen materials ja considerats en els fluxos de caràcter primari.
El PRECAT20 planteja la transició conceptual, des de l’òptica de gestió dels residus
segons la seva procedència (municipal, industrial o de l’àmbit de la construcció) a una
visió de fluxos materials amb independència de la seva procedència.

OBJECTIUS PRECAT20
OBJECTIU GENERAL: Partint dels balanços dels programes anteriors, de la diagnosi de
la generació i gestió de residus a Catalunya i dels diferents escenaris de prognosi per al
període 2013-2020, el nou PRECAT20 té com a objectiu general determinar l’estratègia
d’actuació de la Generalitat de Catalunya en matèria de prevenció i gestió de residus fins
l’any 2020, sota la perspectiva de contribuir a l’obtenció i l’ús eficient dels recursos i
afavorint el desenvolupament d’una economia circular i baixa en carboni. Aquest objectiu
general s’articula a través de 10 objectius estratègics. Així mateix, aquest decàleg
d’objectius estratègics es desagrega en un 112 objectius específics de caràcter
quantitatiu i qualitatiu.
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Per a l’assoliment dels diferents objectius establerts s’han definit un total de 149
actuacions a desenvolupar durant el període de vigència del PRECAT20. Entre les
mesures previstes hi ha instruments normatius, de caràcter econòmic, de comunicació i
sensibilització, infraestructurals, així com d’altres tipologies.
Respecte al seguiment i avaluació continuada del PRECAT20, s’han definit aquells
indicadors que es valoraran periòdicament per avaluar el grau de desenvolupament del
Programa, monitoritzar l’assoliment dels objectius i valorar la contribució dels diferents
instruments que s’apliquin. Als indicadors més habituals que ja s’elaboren actualment
(com la generació de residus per càpita o els percentatges de recollida selectiva), s’hi
afegeixen d’altres orientats a la quantificació de la generació de recursos a partir de la
gestió de residus i al tractament de la informació per fluxos de residus. Són indicadors
quantitatius en base a aspectes mesurables a partir dels instruments existents o dels que
preveu el propi programa.
D’altra banda, i d’acord amb la normativa, es realitzarà una revisió del PRECAT20 com a
molt tard l’any 2016.
El pressupost total del PRECAT20 2013-2020 és de 820.907.346 euros pel període 20132020, dels quals el 28,5%, 234.060.188 euros, corresponen a despeses corrents i el
71,5% restant, 586.847.158 euros, a despeses de capital. El finançament del conjunt
d’actuacions previstes al PRECAT20 està repartit entre el sector privat en un 27,2%
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(223.337.750 €), l’Agència de Residus de Catalunya en un 70,5% (578.564.896 €) i altres
aportacions d’ens públics en un 2,3% (19.004.700 €).

PINFRECAT20
El PINFRECAT20 ha de permetre el desenvolupament i implantació efectiva del nou
PRECAT20 i avançar en la integració d’aquest vector ambiental en el conjunt de
polítiques de la Generalitat.
En aquest sentit el PINFRECAT20 constitueix el marc de referència per a la implantació
ordenada i equilibrada en el territori de les infraestructures necessàries per al tractament
de residus a Catalunya, d’acord amb la reformulació del model de gestió, al qual s’han de
subordinar els instruments previstos a la legislació urbanística.
El Pla divideix el territori en 5 zones i per cadascuna d’elles determina, de forma
separada, les infraestructures existents i les que es troben en tràmit per a la seva
execució per a dur a terme les diferents operacions de tractament. D’altra banda,
s’estableix també mitjançant les diferents prognosis de generació de residus, els dèficits
d’infraestructures de forma territorialitzada, així com els mecanismes que han de
permetre afrontar les solucions per cobrir els esmentats dèficits. El Vallès Occidental està
dins de la Zona 1, Regió metropolitana i entorn:
Alt Penedès
Anoia
Àrea Metropolitana de Barcelona
Bages
Baix Llobregat (no AMB)
Garraf
Maresme
Vallès Occidental
Vallès Oriental

Les instal·lacions de tractament mecànic i biològic de la fracció Resta en funcionament,
incloses aquelles que es troben en tràmit i que disposen de finançament compromès del
Govern de la Zona 1 i les seves capacitats de tractament són:

Les instal·lacions de tractament biològic de la fracció orgànica (FORM) en funcionament,
o bé aquelles que es troben en tràmit i disposen de finançament compromès del Govern
de la Zona 1 i les seves capacitats de tractament són:
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Les instal·lacions d’incineració de residus existents a la Zona 1 són:

Els dipòsits controlats de residus no perillosos existents a la Zona 1 són :

Pel que fa a altres fluxos de residus recollits a l’àmbit municipal, el Pla considera que en
l’actualitat ja disposen de vies consolidades de gestió en instal·lacions fonamentalment
en el sector privat. El cas segurament més complex de tractament és el del flux dels
envasos recollits selectivament, donada la heterogeneïtat en la seva composició. A
Catalunya hi ha, en el moment de redactar aquest document, 13 instal·lacions per a la
gestió dels envasos lleugers en funcionament.
El Pla realitza la previsió de generació de cada zona per tal de fer el balanç territorial, per
la Zona 1 el resultat és:
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Pel que fa al balanç de capacitat de tractament de fracció Resta, el dèficit de capacitat és
ja molt baix a l’inici del període planificat. Donat que en el curt termini aquest dèficit es
preveu que ja no existeixi, no es considera necessari realitzar actuacions per implantar
noves capacitats de tractament d’aquesta fracció, la qual ha de ser derivada a les
instal·lacions de tractament existents.
Pel que fa a la FORM, la situació actual reflecteix que hi ha marge de capacitat pel
creixement de la generació pels propers anys. En cas que el creixement superi les
previsions a mig i llarg termini, caldrà analitzar les actuacions de reversió de capacitats de
tractament de fracció Resta per a la gestió de la FORM, començant per aquelles
instal·lacions que disposen d’una major flexibilitat per a fer‐ho.
Dins de les propostes d’actuació del PRINFECAT20, s’inclouen en primer lloc aquelles
que es troben actualment en tràmit amb finançament compromès del Govern mitjançant
convenis amb els ens locals que en són titulars, a la Zona 1 es tracta de la millora de la
planta de triatge de Molins de Rei (AMB) – F. Inorgànica RM (Model Residu Mínim).
S’inclouen també aquelles altres actuacions considerades de caire estratègic i derivades
del desplegament de l’anterior Pla Territorial, de la Zona 1 es tracta de la Reenginyeria de
l’Ecoparc nº1 de Barcelona i de l’adequació i millora de l’eficiència energètica de la planta
incineradora de Sant Adrià de Besòs.
Finalment es consideren actuacions que hauran de ser definides concretament durant el
seu desplegament, d’acord amb els criteris que hi són establerts. Entre aquestes
destaquen Actuacions de millora en deixalleries – preparació per a la reutilització,
seguretat i altres, Instal·lacions logístiques de recepció i transferència que facilitin
l’ampliació de l’àmbit de servei d’una instal·lació de tractament, entre d’altres.

Decret 16/2010, de 16 de febrer, pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial
d’infraestructures de gestió de residus municipals
Aquest Decret té per objecte l’aprovació del Pla territorial sectorial d’infraestructures de
gestió de residus municipals de Catalunya. El Pla preveu la planificació de les
infraestructures necessàries per aplicar el model de gestió de residus municipals que
estableixen el Programa de gestió de residus municipals de Catalunya i el nou model de
gestió de residus municipals.
També es preveuen les inversions necessàries i la planificació de les actuacions
mitjançant els instruments econòmics i financers adients.
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Decret 87/2010, de 29 de juny pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus
municipals de Catalunya (PROGREMIC) i es regula el procediment de distribució de
la recaptació dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals
Mitjançant aquest Decret es va aprovar el Programa de Gestió de Residus Municipals de
Catalunya 2007-2012, regulant-se, així mateix, el procediment de distribució de la
recaptació dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals i d'aprovació
dels plans de desplegament de la recollida selectiva de la fracció orgànica.

Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus
industrials de Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d’abril,
sobre procediments de gestió de residus
Mitjançant aquest Decret es va aprovar el Programa de Gestió de Residus Industrials de
Catalunya 2007-2012, reformulant-se, així mateix, la informació que els productors i
gestors de residus industrials han d’incorporar a la seva declaració anual de residus.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció
Mitjançant aquest Decret es va aprovar el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya 2007-2012, es van establir les obligacions dels productors i
posseïdors d’aquestes tipologies de residus, es van establir objectius requisits específics
per als dipòsits de residus inerts i es va desenvolupar la regulació del cànon sobre la
deposició controlada de residus de la construcció previst per la Llei 8/2008, de 10 de
juliol.

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de residus
L’objecte d’aquesta Llei és la regulació de la gestió dels residus en l’àmbit territorial de
Catalunya, en el marc de les competències de la Generalitat en matèria d’ordenació del
territori, de protecció del medi ambient i de preservació de la natura.
En aquest sentit, el text refós estableix les competències dels municipis, la Generalitat i
de la resta d’administracions públiques en matèria de gestió de residus. Així, els
municipis tenen l’obligatorietat de gestionar els residus municipals, incloent la recollida
selectiva dels mateixos.
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Recollida selectiva de residus municipals
• Amb l’objectiu d’afavorir el reciclatge i la valorització material dels residus municipals
tots el municipis han de prestar el servei de recollida selectiva de les diverses fraccions
de residus. Els municipis han de prestar el servei de recollida selectiva fent servir els
sistemes de separació i recollida que s’hagin mostrat més eficients i que siguin més
adequats a les característiques de llur àmbit territorial.
• El lliurament separat de residus orgànics s’ha de dur a terme d’acord amb el pla de
desplegament de la recollida selectiva de la fracció orgànica de l’àmbit territorial
corresponent.
• Els municipis de més de cinc mil habitants de dret, independentment o associadament i,
si s’escau, els consells comarcals i l’Àrea Metropolitana de Barcelona han d’establir el
servei de deixalleria mitjançant la instal·lació de la planta o les plantes necessàries per a
la recollida dels residus.

Reducció de la producció de residus i la seva perillositat
• Per reduir la producció dels residus i llur perillositat s’ha de fomentar el següent:
L’aplicació de les millors tecnologies disponibles que afavoreixin la reducció dels
residus, la concentració, l’estalvi de recursos naturals i energia, i que redueixin
els riscos per al medi i la salut de les persones.
La fabricació, la comercialització i l’ús de productes el cicle de vida dels quals
permeti recuperar-los o reutilitzar-los com a subproductes o primeres matèries.
L’aplicació de les millors tecnologies disponibles per al tractament de les matèries o
substàncies perilloses contingudes en els residus.
Les administracions públiques catalanes han de vetllar per a què en la redacció de
les prescripcions tècniques de la contractació pública s’apliquin criteris de
sostenibilitat i protecció ambiental, i han de fomentar, quan sigui possible, la
compra de productes procedents de la valorització de residus.

• S’han d’establir mesures econòmiques i fiscals orientades a promoure la reducció de la
producció de residus, el tractament per reduir-ne la perillositat, la valorització material i el
reciclatge. Les mesures orientades a la reducció de residus d’envasos i embalatges són
prioritàries.
• Les administracions publiques han de promoure la investigació per a la reducció de la
producció de residus i llur perillositat.
• El Govern, en el marc de les seves competències, ha de vetllar per a què tots els plans
de prevenció de residus s’ajustin al que estableix la Llei.

Altres normatives d’interès
Existeixen altres normatives que regulen la gestió d’alguns aspectes en concret, les més
significatives són:
Llei 8/2008 de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels
residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
Decret 217/1999, de 27 de juliol, sobre la gestió de vehicles fora d’ús.
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Decret 93/1999, de 6 d’abril, de procediments de gestió de residus.
Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris.

Actualment estan en fase d’aprovació el Programa general de prevenció i gestió de
residus i recursos de Catalunya 2013-2020 (PRECAT20) i, pel que fa a les
infraestructures, el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus
municipals de Catalunya 2013-2020 (PINFRECAT20).

ÀMBIT COMARCAL

Estatuts del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental
Els estatuts, aprovats a l’octubre de 2007 i la seva posterior modificació aprovada
provisionalment pel Consell Plenari el 19/11/2014, estableixen els objectius i finalitats de
la organització, aquests són:
Planificar la gestió i tractament de residus a través de l’aprovació dels programes
d’actuació corresponents.
La construcció, la gestió, l’explotació, la conservació i el manteniment de les
instal·lacions necessàries per fer les operacions de tractament, reciclatge i
disposició controlada de residus municipals assimilables.
La construcció, la gestió, l’explotació, la conservació i el manteniment de les
deixalleries municipals com a centre de recepció i emmagatzematge selectiu de
residus municipals que no són objecte de recollida domiciliària.
La gestió i explotació del servei de recollida, de recollida selectiva i transport de
residus municipals assimilables.
El foment de l’aplicació de la recollida selectiva i dels reciclatge tant dels residus
municipals com dels assimilables a municipals que puguin ser recollits.
L’autorització de la disposició i codisposició dels residus municipals.
La recaptació de taxes, preus públics i cànons sobre residus municipals
assimilables legalment establerts.

Es determina el règim orgànic de funcionament i s’expliciten les atribucions de cada
òrgan, així com el règim funcional, jurídic i econòmic.

Pla de Gestió dels Residus i Recursos del Vallès Occidental 2017-2025 (PREVOC)
El Pla de Gestió dels Residus i Recursos del Vallès Occidental 2017-2025 està aprovat
pel Consell Plenari del Consorci per la Gestió dels Residus del Vallès occidental del
13/11/2018. Aquest Pla defineix les accions de prevenció i gestió dels residus municipals
pels propers anys, adaptant la planificació a la que s’està fent a nivell de Catalunya,
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prioritzant la prevenció de residus, aconseguint una planificació de consens a la comarca
i desenvolupant una estratègia comarcal i local en la gestió dels residus municipals.

ÀMBIT MUNICIPAL

Sant Quirze del Vallès compta amb l’Ordenança reguladora de la gestió de residus sòlids
urbans i de la neteja pública de Sant Quirze del Vallès, i l’Ordenança fiscal núm.
4.13.TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS
MUNICIPALS.
La tarifa permet bonificacions per raons ambientals en funció del nombre d’entrades a
deixalleria. D’altra banda l’ordenança estableix que els grans productors de residus es
troben exempts del servei i han d’acreditar la contractació d’un gestor autoritzat per
l’Agència Catalana de Residus.
“Article 5 – Beneficis fiscals
Les exempcions i bonificacions de la taxa previstes poden ser per raó de capacitat
econòmica o per aportacions a la Deixalleria municipal.
b) Per aportacions a la deixalleria municipal:
1. Gaudiran de bonificació de la taxa els contribuents que realitzin un mínim d’aportacions
dels residus següents al servei de deixalleria municipal i s’acreditin com a usuaris de la
targeta de la Targeta Ciutadana de Serveis, d’acord amb el següent quadre:
Aportacions anuals
Un
mínim
de
5
aportacions
Un
mínim
de
9
aportacions de les quals
4 han de ser del tipus
2,3 i 4

Tipus de residus
Qualsevol

% Quota bonificada
10 %

Tots
els
residus 20 %
establerts a l’ordenança
municipal excepte:
Paper i cartró, envasos,
envasos
de
vidre,
rebuig, roba usada i oli
domèstic

2. Els usuaris de la Deixalleria que realitzin aportacions sense estar acreditats amb la
Targeta Ciutadana de Serveis no podran gaudir de la bonificació de la taxa.
3. L’aplicació d’aquesta bonificació es farà d’ofici, d’acord amb el registre d’entrades
realitzades en el servei de la deixalleria durant el període del 1 de juliol de 2017 al 30 de
juny de 2018.
4. Caldrà que les aportacions en la deixalleria es produeixin en dies diferents.
5. Aquesta bonificació s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, en el seu cas, les
bonificacions a les quals es refereixen els apartats anteriors.
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ANNEX II – FITXES ACCIONS LOCALS
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“
Segon.- Notificar el present acord al Consorci per la Gestió dels Residus del Vallès
Occidental.

Deliberacions
El senyor David Caminal Caparrós declara:
El punt que portem és prou extens i té una part d’estadística i una part tècnica, pels veïns
que ens acompanyen tant a la Ràdio i per internet faré un resum. Amb la part política ja
vam fer dues reunions en les quals ja vam explicar-ho i bé procedeixo a fer aquest petit
resum.
Tot parteix de la Llei del 28 de juliol, la Llei 22/2011 de residus i sòls contaminats, que
estableix que cal definir programes de prevenció de residus, és un requisit normatiu.
Llavors la Generalitat ha elaborat un programa nomenat PRECAT, és un Pla que anava
del 2013 al 2020.
Després del PRECAT a fi d’assolir els objectius de la nova planificació doncs amb el
Consorci de Gestió de Residus del Vallès es va crear el pla que es diu PREVOC, ho dic
per situar-nos. Partint del PRECAT després tenim el PREVOC.
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A partir d’aquí, al novembre del 18 el Consell Plenari del Consorci per a la gestió dels
residus del Vallès Occidental va acordar aprovar l’acord marc de Prevenció i Gestió de
residus, en concret aquest del PREVOC, del Vallès Occidental i entre altres municipis el
nostre Sant Quirze, va iniciar la creació del Pla de prevenció, aquest Pla va estar
juntament amb el Consorci per a la gestió de residus, vam estar elaborant i mirant la
situació en la qual ens trobàvem en concret a Sant Quirze.
El Pla local de prevenció pretén dotar a Sant Quirze d’una eina de planificació pels
propers anys, aquest Pla la Generalitat ja va veure que donat que anàvem part per
entendre’ns, per acabar-ho al 20, ho vam ampliar fins el 2025.
I bé com deia la planificació pels propers anys i una sèrie de línies estratègiques, que bé
hi ha unes quantes, però per fer un resum, el més important seria lògicament la reducció
de la generació de residus, promovent la prevenció, millorar la quantitat i qualitat de la
recollida selectiva, reduir la generació de residus.
Com a dades que crec que són molt importants, actualment tenim del 100% dels residus
que es recullen a Sant Quirze el 66 són de resta, vull dir que tant sols el 33% són de
selectiva. Això és una dada que crec que ens té que fer pensar a tots cap a on anirem.
També com a dada comentar que a Sant Quirze estem dins de la mitjana del Vallès
Occidental quant a contenidors, a illes de contenidors que anomenem nosaltres, que són
els 5 contenidors que hi ha de selectiva. El 72% de les illes compten amb els 5
contenidors, vull dir que en algun cas sí que hi ha 2, 3, però a la majoria, bé al 72%
contenen els 5 contenidors.
En aquests contenidors també hem d’afegir que també en diversos convenis tenim els
contenidors de roba, d’oli, després en època de poda posem 5 contenidors oberts, hi ha
la recollida de mobles i de trastos vells i tenim les deixalleries, tant aquí al nucli de Sant
Quirze com al nucli de Les Fonts.
Dins d’aquest Pla també, estem iniciant la campanya, de fet ja l’hem iniciat, la campanya
de “Excuses o separes”, que portarà a terme diverses accions tant en comunicació, com
en actes, per intentar reduir aquesta xifra del 66% de resta que és prou important.
Demano el vot favorable.

El senyor Lluís Villa Carbó declara:
L’estudi aquest que és un estudi molt complert, molt important, el trobo una mica
ferregós, però bé és bastant complert.
Trobo a faltar dues coses: una que dintre de les quantitats que hi ha haurien de posar els
veïns i veïns de Sant Quirze la quantitat de producte que es recicla en aquest moment,
tipus envasos, botelles, però a tant per persona, quilos per persona, ara està parlant en
percentatges. Jo crec que això s’hauria de fer a quilos per persona i poder dir a la gent
tranquil·lament sense cap problema dir: “a l’any 17 vostès per persona han reciclat tants
quilos i esperem que l’any vinent siguin tants”. I això la gent ho veurà més clar, no amb
uns percentatges que és molt d’allò.
Després hi ha una taula que han posat una població dels voltants com és Palau, és que
no sé que fa aquesta població aquí, a Palau no hi ha illes de contenidors, no tenen
contenidors. A Palau la brossa que no és resta no la poden llençar, només recullen la
resta els camions casa per casa i 2 dies a la setmana o 3. És una altra política de fer, que
jo no dic que sigui aquí, però que ja que l’han posat aquí que d’allò.
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I després de l’estudi veig que parlen de plans futurs per fer coses, per ensenyar a la gent,
per donar a conèixer coses, però tots són de l’any 13, de l’any 12, de l’any 15, llavors no
veig cap per a l’any 19, per a l’any 20. Si tots els treballs que hi ha, farem un programa
per netejar el bosc, o farem un estudi per ensenyar a reciclar a les famílies, tot és del 12,
del 13, del 14. Sí home està aquí posat, és el que jo he interpretat.

El senyor David Caminal Caparrós declara:
Lo dels percentatges per quantitat, bé a Comunicació un cop l’any ja farem les dades de
canviar-les de percentatges per quilos.
Quant a lo de Palau té raó perquè aquest Pla, totes aquestes estadístiques no són d’avui,
Palau fa poc, perquè vaig estar l’altra dia a la reunió i evidentment ho vam parlar. Palau fa
poc.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Si volen parem el Ple un moment i es posen d’acord, és que és un soroll constant.

El senyor David Caminal Caparrós declara:
Palau fa relativament poc que fa la recollida selectiva i això son dades anteriors. De la
mateixa manera que vostè diu que tot el que deia de l’estudi del 2012 i 13 són coses que
lògicament s’han fet, sí que surten, són coses que s’han anat fent, evidentment perquè si
vostè veu posa fins i tot la data de quan s’ha fet. No tenim la del 19 perquè no les hem
fet.
Aquest Pla el que explica és el que farem, les línies que portarem, les fitxes i totes les
actuacions que farem com la campanya aquesta de “Excuses o separes”, com les
campanyes de Comunicació, com a les festes que hi hagi, bé mil coses que s’han d’anar
fent mica en mica i intentar que entre tots no arribem a. Tant sols una anècdota, la
campanya “Excuses o separes” hi ha una fotografia que a mi m’esgarrifa, que es veu La
Mola i a sota es veu tot ple, on hauria de ser Matadepera és veu tot ple d’envasos, és una
exageració sí, però com a tot exageració surt d’una base i això és lògicament on no hem
d’arribar.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Diu “impuls de l’autocompostatge”, situació actual, l’objectiu és que només acabem
generant menys d’un quilo i ara en generem un quilo i quart.
Si ens mirem les fitxes són complertes, són difícils de llegir perquè són petites i quan es
pengin serà més fàcil de poder interactuar amb elles.
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Implementació de la bossa compostable per a la recollida de matèria orgànica, doncs
també ens explica des de què és la situació actual, i fins on volem arribar i la valoració
econòmica que té cadascuna. De totes les actuacions hi ha una valoració, una proposta,
una valoració i el que no hi ha és l’exactitud de la temporalitat, posa l’any però diu els
mesos, perquè és una cosa que ha de passar durant tot l’any.
En tot cas evidentment s’ha de revisar, però hi ha temporalitats del 2018 al 2025, del
2019 al 2025, depèn de les accions.

Votació
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per unanimitat.

7. Aprovació de l'ordenança reguladora del
d'habitatges buits de Sant Quirze del Vallès

procediment

de

verificació

ANTECEDENTS DE FET
Tal com proclama el preàmbul de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del Dret a
l’Habitatge (LDH), el proveïment d’habitatges destinats a polítiques socials s’ha de
considerar com un servei d’interès general, en la línea del pronunciament del Parlament
Europeu en matèria d’habitatge social.
Així mateix, la LDH diposa que l’exercici del dret de propietat ha de complir la seva funció
social, prevista a l’article 33 de la Constitució Espanyola, i preveu els supòsits en què s’ha
de considerar incompleta aquesta funció social de la propietat, que requereixen una
reacció pública per a resoldre les situacions irregulars que es produeixen, la gravetat de
les quals es mostra en termes d’afectació de drets fonamentals i del context social i urbà.
Concretament, l’article 5.2.b. de la citada LDH, estableix que hi haurà un incompliment de
la funció social de la propietat d’un habitatge o un edifici d’habitatges quan, entre d’altres
supòsits, el mateix estigui desocupat de forma permanent i injustificada.
La desocupació permanent dels habitatges, legalment definida com aquella situació de
desocupació continuada durant més de dos anys, està considerada com una situació
anòmala en la LDH, que obliga a les administracions públiques a declarar-la a l’empara
del previst a l’art. 42 de la mateixa Llei.
Des de l’inici de la crisi, la impossibilitat sobrevinguda de fer front a les despeses de
l’habitatge, com quotes hipotecàries o rendes de lloguer, va derivar en situacions de
sobreendeutament i un increment alarmant i sostingut dels procediments d’execucions
hipotecàries i desnonaments que, en molts casos, comporten no només la pèrdua de
l’habitatge habitual de les famílies, sinó també l’adquisició d’un deute exorbitant amb les
entitats financeres.
Amb la interposició massiva de processos d’execució hipotecària a partir de l’any 2008 es
va produir una situació de proliferació, també massiva, d’habitatges buits que no tornaven
a ser ocupats perquè els seus tenidors, bàsicament entitats financeres, no els destinaven
a residència habitual i tampoc els comercialitzaven, esperant una millor situació de
mercat després de la caiguda dels preus de compra dels habitatges provocada, entre
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d’altres coses, per la crisi del propi sector financer que va acabar amb la concessió de
préstecs hipotecaris per la seva compra a preus inferiors als dels préstecs hipotecaris
anteriors que van motivar l’execució hipotecària que els va buidar.
L’aparició massiva d’habitatges permanentment desocupats i les problemàtiques que se’n
deriven, ha activat les actuacions administratives per declarar les desocupacions com
situacions anòmales, amb l’objectiu de mobilitzar-los per atendre les necessitats de
reallotjament de les persones en risc d’exclusió residencial.
Així mateix, des de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, i arran de la intervenció dels
diferents serveis municipals, s’han constatat una sèrie de circumstàncies derivades o
correlacionades amb l’existència d’habitatge buit que motiven i justifiquen, entre altres
accions, aquesta ordenança.
És per tot allò exposat que resulta necessari i justificat mobilitzar el parc d’habitatges
buits o desocupats existent al municipi i que la seva propietat doni compliment, així, a la
funció social que la llei social li atribueix a l’habitatge. Amb aquest objectiu, i a l’empara
de la LDH, el Servei d’Habitatge proposa aprovar aquesta Ordenança, donant sempre
prioritat a les actuacions preventives, de foment i d'assistència.
Cal tenir present que, tant el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a
l’habitatge, com la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a
l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, recullen als seus annexos, el
municipi de Sant Quirze del Vallès com una de les àrees de demanda residencial forta i
acreditada.
Així mateix, és rellevant fer èmfasi en el fet que l’article 8 de la LDH reconeix les
competències locals en matèria d’habitatge i l’article 42 de la citada norma disposa la
necessitat de “coordinació” en les competències locals i de la Generalitat per a evitar la
desocupació permanent dels habitatges. Igualment, aquesta previsió de coordinació es
reitera, pel que fa al compliment de la funció social de la propietat de l’habitatge a l’article
5.3 i 5.4 de la LDH.
Mitjançant decret d’Alcaldia número 20183144, de 16 de novembre de 2018, es va
establir la composició de la Comissió d’estudi encarregada de la redacció de l’Ordenança
reguladora del procediment de verificació d’habitatges buits de Sant Quirze del Vallès.
La Comissió d’estudi, en data 4 de desembre de 2018, ha validat la proposta de text del
Reglament per a la seva aprovació pel ple municipal.
FONAMENTS DE DRET
-

Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, en la seva redacció vigent.
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret
179/1995, de 13 de juny.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora del procediment de verificació
d’habitatges buits de Sant Quirze del Vallès, en els termes validats per la Comissió
d’estudi en data 4 de desembre de 2018, que és del tenor literal següent:
“ORDENANÇA REGULADORA DEL PROCEDIMENT DE VERIFICACIÓ
D’HABITATGES BUITS DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

PREÀMBUL
Tal com proclama el preàmbul de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del Dret a
l’Habitatge, el proveïment d’habitatges destinats a polítiques socials s’ha de considerar
com un servei d’interès general, en la línea del pronunciament del Parlament Europeu en
matèria d’habitatge social.
En aquest mateix sentit, l’article 47 de la Constitució Espanyola de 1978 proclama que
tots els espanyols tenen dret a gaudir d'un habitatge digne i adequat. Els poders públics
promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per tal de fer
efectiu aquest dret, i regularan la utilització del sòl d'acord amb l’interès general per tal
d'impedir l'especulació.
L’article 26 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, dedicat als Drets en l’àmbit de
l’Habitatge, disposa que els poders públics han d’establir per llei un sistema de mesures
que garanteixi el dret a accedir a un habitatge per a aquelles persones que no disposen
dels recursos suficients. El sector públic supera, així, el paper d’espectador passiu del
mercat immobiliari i es compromet a adoptar mesures orientades a l’existència
d’habitatges assequibles suficients i adequats per a la població.
La llei 18/2007 del Dret a l’Habitatge (en endavant LDH) disposa que l’exercici del dret de
propietat ha de complir la seva funció social, prevista a l’article 33 de la Constitució
Espanyola, i preveu els supòsits en què s’ha de considerar incompleta aquesta funció
social de la propietat, que requereixen una reacció pública per a resoldre les situacions
irregulars que es produeixen, la gravetat de les quals es mostra en termes d’afectació de
drets fonamentals i del context social i urbà.
Concretament i en relació amb l’objecte de la present ordenança, l’article 5.2.b. de la
citada LDH, estableix que hi haurà un incompliment de la funció social de la propietat d’un
habitatge o un edifici d’habitatges quan, entre d’altres supòsits, el mateix estigui
desocupat de forma permanent i injustificada, com veurem més endavant amb més detall.
En els últims anys, a més, han estat aprovades una sèries de lleis sobre l’habitatge,
algunes d’elles recorregudes parcialment pel govern central, que juntament amb la LDH,
han acabat de definir les línies generals de l’actuació pública en matèria d’Habitatge,
abordades cada cop més des del punt de vista social:







Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als
drets reals.
Llei 18/2007, de 28 de desembre, del Dret a l’Habitatge.
Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la
mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària.
Decret 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació,
manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions
tècniques i el llibre de l'edifici.
Llei 14/2015, del 21 de juliol, de l’impost sobre els habitatges buits, i de
modificació de normes tributàries i de la Llei 3/2012.
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 Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en
l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.
 Decret 183/2016, de 16 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost
sobre els habitatges buits.
 Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l'habitatge de
les persones en risc d'exclusió residencial.
L'actual situació de llarga crisi econòmica ha impactat de manera dramàtica en la vida de
milers de persones que, com a conseqüència de dificultats econòmiques sobrevingudes,
no poden cobrir les seves necessitats mes bàsiques. L'habitatge n'és una de les més
importants.
Des de l’inici de la crisi, la impossibilitat sobrevinguda de fer front a les despeses de
l’habitatge, com quotes hipotecàries o rendes de lloguer, va derivar en situacions de
sobreendeutament i un increment alarmant i sostingut dels procediments d’execucions
hipotecàries i desnonaments que, en molts casos, comporten no només la pèrdua de
l’habitatge habitual de les famílies, sinó també l’adquisició d’un deute exorbitant amb les
entitats financeres.
La compra de l’habitatge no és accessible per a persones i famílies amb ingressos
moderats i, en el millor dels casos, els obliga a endeutar-se fins a límits que posen en
perill la seva capacitat de consum, amb terminis d'amortització dels préstecs cada cop
més llargs i subjectes als riscos i les incerteses davant canvis futurs, ja siguin laborals,
familiars o de tipus d'interès.
A aquesta problemàtica s’hi afegeix l’important escalada que estan patint els preus del
lloguer en els darrera anys – que, a banda de dificultar l’accés a un habitatge de lloguer,
està provocant que molts veïns hagin de marxar dels seus pisos quan se’ls acaba el
contracte – i el fet que l’oferta d’habitatges de lloguer assequible és manifestament
insuficient.
En conseqüència, cada cop més persones i famílies dels sectors socials sensibles, com
els joves, la gent gran, els immigrants i les persones en situació de risc, pateixen
situacions d'exclusió residencial, o estan en risc de trobar-s’hi a curt termini.
Així doncs, la situació d'emergència social és especialment greu en l'àmbit d’aquest bé de
primera necessitat que és l'habitatge, i les administracions locals no disposen de recursos
suficients per a fer front a aquesta problemàtica.
En conseqüència, i tot i que el dret a l’habitatge es configura cada cop més amb un
marcat contingut social, en la realitat del mercat de l’habitatge concorren, per una banda,
una forta demanda social d’habitatges a preus assequibles i, per una altra, un important
estoc d’habitatges buits provinents, en molts casos, d’execucions hipotecàries i
desnonaments, que no surten al mercat, i que perjudica greument el dret dels ciutadans a
l’accés a l’habitatge, afectant especialment a:
 Famílies vulnerables socio-economicament amb necessitat residencial digne.
 Famílies que han patit el llançament de la seva vivenda habitual.
 Demanda exclosa de famílies que, tot i tenir ingressos, no s'adeqüen a la seva
renda disponible.
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En aquest context, l’adopció de mesures adreçades a atendre les dificultats per a accedir
a un habitatge o per a mantenir-lo ha esdevingut una prioritat dins les polítiques públiques
d’habitatge i, entre aquestes mesures s’ha previst la mobilització del parc dels habitatges
buits, en funció de les necessitats de cada municipi.
Així mateix, des de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, i arran de la intervenció dels
diferents serveis municipals, s’han constatat una sèrie de circumstàncies derivades o
correlacionades amb l’existència d’habitatge buit que motiven i justifiquen, entre altres
accions, aquesta ordenança:
 Ús anòmal o indegut que es dóna en els habitatges buits.
 Problemes de convivència derivats de les ocupacions en habitatges buits.
 Problemes sociocomunitaris en la gestió de les comunitats de propietaris amb
habitatges buits.
 Problemes de salubritat, seguretat i/o deficiències en els habitatges buits.
És per tot allò exposat que resulta necessari i justificat mobilitzar el parc d’habitatges
buits o desocupats existent al municipi i que la seva propietat doni compliment, així, a la
funció social que la llei social li atribueix a l’habitatge. Amb aquest objectiu, i a l’empara
de la LDH, l’Ajuntament aprova aquesta Ordenança, donant sempre prioritat a les
actuacions preventives, de foment i d'assistència.
L’ordenança concreta les actuacions a desenvolupar, fixant uns criteris pel programa
d’inspeccions que regirà l’actuació municipal, amb la voluntat de mobilitzar l’habitatge buit
en funció de la demanda existent. Així mateix, l’Ordenança desplega la LDH, que va
preveure els principis i mesures necessaris per aconseguir que els habitatges desocupats
injustificadament s’incorporessin al mercat immobiliari per mitjà de tècniques de foment,
però també de tècniques d’intervenció administrativa, especialment en àmbits
d’acreditada necessitat d’habitatges.
En aquest sentit, cal tenir present que, tant el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per
al dret a l’habitatge, com la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del
dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, recullen als seus
annexos, el municipi de Sant Quirze del Vallès com una de les àrees de demanda
residencial forta i acreditada.
La reacció pública que es regula davant situacions d'incompliment de la funció social de
l'habitatge es configura a través de diversos instruments, donant sempre prioritat a les
actuacions preventives, de foment i d'assistència, seguint amb les mesures clàssiques de
l'acció administrativa sancionadora que tindran un caràcter subsidiari.
L’ordenança s’estructura en un títol preliminar, dos títols més i dues disposicions finals:
 El Títol Preliminar estableix Disposicions Generals: defineix l’objecte i la
finalitat de l’ordenança, així com alguns dels conceptes a tenir en compte en la
seva aplicació.
 El Títol Primer s’ocupa de les Actuacions Prèvies, les fases de detecció i
comprovació que regula la Llei del dret a l’habitatge, que són aquelles en què
l’Ajuntament, a partir dels indicis que un habitatge està buit, realitza actuacions
tendents a verificar aquesta situació. També fa referència al programa d’inspecció
d’habitatges buits que fixarà els criteris de les inspeccions.
 El Títol Segon regula l’Expedient de declaració d’utilització anòmala de
l’habitatge buit i de l’incompliment de la funció social que aquesta situació
comporta, per tractar-se d’un habitatge que roman desocupat permanentment,
sense causa justificada, per un termini de més de dos anys, des de la seva
incoació fins a la imposició de multes coercitives.
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 Seguidament la Disposició Final Primera fixa l’entrada en vigor de l’ordenança i
la Disposició Final Segona fixa que la modificació de normes de rang superior
tindrà els efectes pertinents sobre els preceptes d’aquesta ordenança sense
necessitat de reforma expressa.
Cal tenir present que l’article 8 de la LDH reconeix les competències locals en matèria
d’habitatge i l’article 42 de la citada norma disposa la necessitat de “coordinació” en les
competències locals i de la Generalitat per a evitar la desocupació permanent dels
habitatges. Igualment, aquesta previsió de coordinació es reitera, pel que fa al
compliment de la funció social de la propietat de l’habitatge a l’article 5.3 i 5.4 de la LDH.

TÍTOL PRELIMINAR. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte.
La present ordenança té per objecte regular la tramitació dels expedients de verificació
d’utilització anòmala de l’habitatge en cas d’habitatges buits.
En tot allò que no sigui objecte de la regulació específica d’aquesta ordenança, el
procediment es regirà per:
-

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge (LDH).
Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la
mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària.
Llei 14/2015, del 21 de juliol, de l’impost sobre els habitatges buits, i de
modificació de normes tributàries i de la Llei 3/2012.
Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en
l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.
Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l'habitatge de
les persones en risc d'exclusió residencial.
Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge.

Article 2. Finalitat.
La finalitat de l’ordenança és detectar l’existència d’habitatges buits al municipi i
aconseguir la seva mobilització al mercat, preferiblement de lloguer.

Article 3. Conceptes.
Es defineix com a habitatge buit l’habitatge que roman desocupat permanentment, sense
causa justificada, per un termini de més de dos anys, d’acord amb allò establert a l’article
3.d. de la LDH.
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En connexió amb aquest precepte, l´article 5.2.b. de la LDH estableix que hi ha un
incompliment de la funció social de la propietat d’un habitatge o un edifici d’habitatges en
el cas que estiguin desocupats de manera permanent i injustificada.
L’article 41.1.a. de la LDH, al seu torn, declara que la desocupació permanent que
defineix l’article 3.d. és considerada una utilització anòmala de l’habitatge o d’un edifici
d’habitatges.

Article 4. Causes justificades de desocupació permanent per un termini superior a
dos anys.
Són causes justificades de desocupació permanent, a aquests efectes:
1. El trasllat per raons laborals.
2. El canvi de domicili per una situació de dependència.
3. El fet que la propietat de l’habitatge sigui objecte d’un litigi judicial pendent de
resolució.

Article 5. Subjecte de l’obligació.
El responsable de donar compliment a l’obligació d’ocupació de l’habitatge buit és la
propietat o el titular d’un dret real d’atribució del dret d’ús sobre l’immoble.

TÍTOL PRIMER. ACTUACIONS PRÈVIES
Article 6. Programa d’inspeccions d’habitatges buits.
D’acord amb les necessitats de mobilització d’habitatges que hi hagi al municipi,
s´elaborarà un programa d’inspecció d’habitatges buits, que establirà els criteris per a
prioritzar l’actuació inspectora de l’Ajuntament en relació a aquelles situacions que
generen major lesió a l’interès públic.
L’aprovarà el regidor/a competent i se’n donarà compte al Ple Municipal.
Els criteris principals que es tindran en compte per a l’elaboració del programa
d’inspeccions d’habitatges, sens perjudici del seu desenvolupament, adaptació i precisió
per part de l’esmentat programa seran els següents:
1. Priorització d’intervenció en relació a aquells habitatges que siguin titularitat de
persones físiques i jurídiques que acumulin major nombre d’habitatges desocupats
al municipi.
Dins d´aquest grup d’habitatges s’inclourà, en tot cas, els habitatges disponibles
propietat dels grups bancaris, inclosa la SAREB i altres societats de capital
adquirents d’habitatges executats per les entitats financeres.
Es prioritzarà la intervenció sobre aquells habitatges que no estiguin reservats per
a l’emancipació de fills de la persona titular de l’habitatge, amb un màxim d’un
habitatge per a cada fill de la unitat familiar.
2. Priorització d’intervenció en relació a aquells habitatges o edificis d’habitatges on
es donin les següents circumstàncies:
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a. Adquirits en un procés d'execució hipotecària o mitjançant compensació o
pagament de deute amb garantia hipotecària
b. Aquells que requereixen amb major necessitat la seva mobilització, bé per la
zona on s’ubiquen o per altres circumstàncies detectades pels serveis tècnics o
socials del municipi.
D’aquesta manera, es prioritza l’actuació inspectora de l’Ajuntament en relació a aquelles
situacions que, per una banda, generen major lesió a l’interès públic, ja que s’ actua allà
on es concentra major volum d’habitatges desocupats; a la vegada es prioritza la major
efectivitat dels recursos públics destinats, ja que es prioritza igualment la intervenció en
relació a aquells habitatges que tenen més condicions objectives per a ser utilitzats i
també aquells que es requereix amb major necesitat la seva mobilització.
El programa d’inspecció tindrà vigència anual i es renovarà automàticament si no es
proposen canvis.

Article 7. Detecció.
1. Si l’Administració té constància que un habitatge o un edifici d’habitatges s'utilitza
d'una manera anómala per desocupació permanent, ha de dur a terme els actes
d’instrucció necessaris per a determinar, conèixer i comprovar els fets sobre els
quals, si procedeix, haurà de dictar la resolució.
2. La fase de detecció és aquella en què l’Ajuntament recull indicis per a detectar els
habitatges buits dels que hagi tingut constància.
En la detecció de les utilitzacions anòmales dels habitatges per desocupació,
s’han de tenir en compte especialment:
a. Les declaracions o els actes propis del titular o la titular de l’habitatge o de
l’immoble.
b. Les declaracions i les comprovacions del personal al servei de les
administracions públiques que tinguin atribuïdes les funcions d’inspecció en
aquesta matèria i dels agents de l’autoritat en general.
c. La negativa injustificada del titular o la titular de l’habitatge o de l’immoble a
facilitar les comprovacions de l’Administració, si no hi ha cap causa
versemblant que la fonamenti i si, a més, consten altres indicis de manca
d’ocupació.
d. Els anuncis publicitaris.

Article 8. Comprovació.
1. Un cop detectada la utilització anòmala, a efectes de comprovació, d’una manera
justificada i aplicant criteris de ponderació en l’elecció del mitjà probatori, es podrà
sol·licitar informació relativa a:
a. Les dades del padró d’habitants i d’altres registres públics de residents o
ocupants.
b. Els consums anormals d’aigua, gas i electricitat.
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c. Les dades sobre la taxa de residus.
d. Les dades que consten al Registre d’habitatges buïts de l’Agència Catalana de
l’Habitatge, i d’altres registres públics d’habitatges.
e. Les dades obrants al Registre de la Propietat o en el Jutjat, en cas
d’adjudicació judicial de l’habitatge en processos d’execució hipotecària o
altres, en relació a la presa de possessió de l’habitatge per part del propietari.
f. Qualsevol altre mitjà admès en Dret.
2. Amb la finalitat a què fa referència l'apartat 1, i a l’empara de l’article 41.6. de la
LDH, els responsables dels registres públics i les companyies subministradores
han de facilitar a l’Administració les dades requerides.

Article 9. Requeriment d’informació als propietaris d’habitatges.
1. En la fase de detecció i/o comprovació, l'Ajuntament podrà requerir als titulars
d'habitatges el nombre i la relació d'habitatges de què siguin titulars a Sant Quirze
del Vallès, per tal que facilitin, entre d'altres, la seguent informació:
a. Les dades relatives a la situació dels habitatges desocupats o ocupats sense
títol habilitant, la titularitat, la ubicació, la superfície, si disposen de cèdula
d'habitabilitat i altres dades que permetin determinar les condicions de
conservació i manteniment de l'immoble.
b. Dades i documentació acreditativa de l'adjudicació a favor seu o d'un tercer
dels habitatges, especificant, a banda de les dades previstes a l'apartat
anterior, la identificació de l'anterior titular, l'import amb què s'ha adjudicat, i la
data, si s'escau, del llançament o la desocupació.
c. Circumstàncies i condicions en què hagi cessat la condició de desocupació,
l'execució d'obres de rehabilitació o reforma que justifiquin la desocupació
temporal, així com les dades relatives a la transmissió, per qualsevol títol, dels
habitatges objecte d'inscripció.
d. Dades de contacte, i adreça electrònica si s'escau, per tal de rebre les
notificacions relacionades amb el procediment.
2. El requeriment podrà acompanyar la informació relativa a les mesures de foment
per a l’ocupació aprovades per les diferents administracions.

Article 10. Inspecció.
1.

En cas que s’hagi detectat un habitatge possiblement desocupat, el personal tècnic
municipal que tingui atribuïdes funcions d’inspecció, procedirà a verificar si l’habitatge
està ocupat o no:
a. A aquests efectes, efectuarà una comprovació presencial o ocular de l’habitatge i de
l’entorn, i aixecarà acta descriptiva dels fets.
A més de la descripció dels fets i circumstàncies observades, l’acta farà constar les
manifestacions dels veïns, així com qualsevol altra dada que estimi rellevant.

Sempre que sigui possible, es requerirà la presència de la propietat per tal de realitzar
la inspecció de l’interior de l’habitatge.
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En cas que sigui necessari per a verificar si l’habitatge està ocupat o no, també
es podrà fer un seguiment d’inspecció en dies i hores diferents, d’acord amb
allò previst al Programa d’inspecció d’habitatges buits, i se n’aixecarà l’acta
corresponent.
Els fets que es recullin en l’acta d’inspecció gaudiran de presumpció de certesa a
efectes probatoris.

b. A continuació, remetrà l’acta al Departament que tingui atribuïdes les funcions per a la
tramitació de l’expedient.
2. La informació continguda a l’acta d’inspecció es completarà amb les dades
obtingudes en la fase de detecció i de comprovació pels serveis municipals que
hagin intervingut.
D’acord amb tota aquesta informació recollida, s’emetrà un informe en el que es
conclourà si l’habitatge està desocupat o no i, en cas afirmatiu, donarà donarà lloc
a la incoació de l’expedient de verificació d’utilització anòmala per desocupació
permanent.

Article 11. Desocupació permanent per un termini de menys de dos anys.
En cas que, fruit de les dades obtingudes en la tramitació dels expedients municipals, es
detecti una desocupació de l’habitatge o edifici d’habitatges inferior a dos anys,
l’Ajuntament podrà informar al seu titular:
- Que té constància d’aquesta situació de desocupació.
- El termini des del qual es dóna aquesta circumstància i que, a partir dels dos
anys, la desocupació de l’habitatge comportarà un incompliment de la seva funció
social a efectes legals.
- De l’obligació legal d’ocupació de l’habitatge.
- Que en qualsevol moment pot comunicar a l’Ajuntament l’ocupació efectiva de
l’habitatge, tot acreditant aquest extrem.
Així mateix, l’Ajuntament el podrà assabentar de les mesures de foment que
l’Administració posa al seu abast per a potenciar la incorporació de l’habitatge al mercat,
preferentment de lloguer.

TÍTOL SEGON. EXPEDIENT DE DECLARACIÓ DE SITUACIÓ ANÒMALA PER
DESOCUPACIÓ PERMANENT
Article 12. Incoació.
1. En cas que l’informe emès conclogui que l’habitatge està desocupat per més de
dos anys o no es pugui determinar el termini de desocupació, l’Administració
competent incoarà expedient per determinar si hi ha una desocupació permanent
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per un termini de més de dos anys sense causa justificada i, en cas afirmatiu,
declarar aquesta circumstància.
2. Els expedients s’obriran d’ofici, a instància de part o mitjançant l’acció pública
regulada a la llei.
Un cop oberts els expedients, es tramitaran per ordre d’incoació, excepte que
necessitats de mobilització d’habitatges obliguin a prioritzar-ne alguns de
determinats.
3. La resolució d’incoació de l’expedient de desocupació es notificarà a la persona
interessada, i inclourà la designació de la persona responsable d’instruir-lo.
4. Amb la notificació de la resolució d’incoació es traslladarà a l’interessat els
informes emesos durant les actuacions prèvies, i es donarà un termini d’audiència
de 15 dies per formular al·legacions, aportar documentació i proposar les proves
que consideri adients.
5. Així mateix, amb l’acord d’incoació, s’informarà a l’interessat sobre les mesures de
foment de què disposa l’Administració Pública per a afavorir l’ocupació de
l’habitatge.

13. Instrucció
1. El procediment s’instruirà amb la ratificació de l’informe o informes d’inspecció i la
pràctica de les proves que hagin estat proposades per la persona interessada i
admeses.
2. Cas que el titular manifesti la seva voluntat d’acollir-se a les mesures de foment
ofertes, es procedirà a la suspensió cautelar del procediment fins que fineixin els
tràmits per l’ocupació efectiva de l’immoble. Aquest acolliment s’haurà d’acreditar
de manera fefaent. Sense perjudici de valorar la resta de circumstàncies de
l’expedient que puguin aconsellar l’arxiu de l’expedient, en tot cas, verificada
l’ocupació, es dictarà resolució d’arxiu de l’expedient.

Article 14. Resolució.
1. En cas que l’interessat no formuli al·legacions en el termini indicat o si, un cop
tramitat l’expedient, resulta acreditat que es dóna el supòsit de desocupació
permanent per un període superior a dos anys sense causa justificada,
l’Administració competent declararà la situació anòmala de desocupació
permanent de l’habitatge, així com l’incompliment de la funció social de la
propietat de l’habitatge a la que dóna lloc l’esmentada situació de desocupació,
d’acord amb allò previst a l’article 5.2.b. de la LDH.
2. Amb la resolució, l’Administració competent realitzarà un requeriment a la
propietat per tal que procedeixi a l’ocupació efectiva de l’habitatge mitjançant el
règim d’ús que consideri adient, i se li atorgarà un termini de tres mesos per a que
doni compliment a l’esmentat requeriment.
3. Així mateix, se li oferiran les mesures de foment que es considerin oportunes per a
afavorir la finalització de la situació de desocupació de l’habitatge.
4. La resolució incorporarà l’advertiment d’imposició de multes coercitives en cas
d’incompliment del requeriment d’ocupació de l’habitatge.
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Article 15. Multes coercitives.
Transcorregut el termini atorgat sense que la persona interessada hagi acreditat
l’ocupació efectiva de l’habitatge, l’Administració competent procedirà a la imposició de
multes coercitives que aniran acompanyades, cadascuna d’elles, de l’atorgament d’un
nou termini per tal d’acreditar el compliment de l’ordre de mobilització de l’habitatge.
El nombre màxim de multes coercitives és de tres. L’import de la primera serà de 3.000€,
el de la segona serà de 6.000€, i el de la tercera serà de 9.000€.

Article 16. Règim sancionador
Sens perjudici de la imposició de les multes coercitives, l’Administració competent podrà
incoar igualment el corresponent expedient sancionador en relació a la situació anòmala
de desocupació, i l’incompliment de la funció social de l’habitatge, de conformitat amb les
previsions contingudes a la Llei pel Dret a l’Habitatge.

DISPOSICIONS FINALS
Primera. Entrada en vigor.
La present ordenança entrarà en vigor l’endemà de la data de publicació al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona del seu text íntegre, sempre que hagi transcorregut el
termini establert a l’art. 65.2 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local.
Segona. Adaptació.
Com és preceptiu, la modificació de normes de rang superior tindrà els efectes pertinents
sobre els preceptes d’aquesta ordenança, sense necessitat de reforma expressa.”

Segon.- Sotmetre aquest acord d’aprovació a informació pública mitjançant un anunci
que s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província, a un dels mitjans de comunicació
escrita diària de més difusió al municipi i al tauler d’anuncis municipal, per un termini de
30 dies des de l’endemà de la darrera d’aquestes publicacions, per a la formulació de
reclamacions i al·legacions.
Tercer.- Disposar que l’aprovació inicial esdevindrà definitiva si no s’efectuen al·legacions
durant la informació pública.

Deliberacions
La senyora Marta Baldrich Caselles declara:
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Aquesta Ordenança reguladora del procediment de verificació d’habitatges buits que
portem avui per a la seva aprovació, ha estat un treball realitzat conjuntament amb la
col·laboració tècnica de la Diputació de Barcelona i 3 advocats externs assessors
especialitzats en la matèria.
L’aprovació d’aquesta ordenança era i és un dels objectius del present mandat, tot i que
s’ha vist endarrerit entre altres per diverses sentències que des de l’any 2016 han
recaigut en matèria de detecció i mobilització d’habitatges desocupats als municipis.
Aquesta jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha posat en
qüestió les competències dels ens locals en la matèria i la nul·litat i anul·lar per exemples
les taxes per a la realització de tasques d’inspecció d’habitatges desocupats, així com les
multes coercitives imposades a entitats propietàries d’habitatges desocupats.
Algunes d’aquestes sentències estan en cassació encara en el Tribunal Suprem, pel que
hem optat després d’uns quants esborranys, la veritat han sigut 3 o 4, per realitzar un
redactat de l’ordenança que sigui senzill, entenedor, molt flexible, que no encotilli el seu
futur per tal de què no caigui i calgui modificar-lo quan recaiguin les futures resolucions.
L’ordenança que proposem aprovar té un objectiu principal que és incentivar la
mobilització d’habitatges i en cap cas té un objectiu sancionador.
Aquesta ordenança per si sola el que fa és legitimar-nos una vegada feta la detecció per
poder comprovar les dades i la seva sol·licitud pròpia d’aquestes dades.
També cal dir que una vegada aprovada la mateixa hi ha molta feina encara fer perquè
caldrà elaborar un programa d’inspecció d’habitatges, criteris d’inspecció preferents,
mecanismes per incentivar el lloguer. Diguem una mica el que, el qui, i el com de tot
plegat.
Aquesta ordenança en el seu preàmbul ens parla de les lleis en què està basada la
mateixa, com no, la Llei del dret a l’habitatge, del Decret de mesures extraordinàries i
urgents per la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució
hipotecària, del Decret per al foment del deure de conservació, manteniment i
rehabilitació d’edificis d’habitatges, l’impost sobre els habitatges buits i de modificació de
normes tributàries, la Llei de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit
d’habitatge i la pobresa energètica entre altres lleis.
Evidentment aquest preàmbul fa un especial èmfasis en l’actual situació de llarga crisis
econòmica que ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de persones que
com a conseqüència de dificultats econòmiques sobrevingudes no poden cobrir les seves
necessitats més bàsiques i l’habitatge n’és una de les més importants.
En aquest context l’adopció de mesures adreçades a atendre les dificultats per accedir a
un habitatge o per a mantenir-lo ha esdevingut una prioritat dins de les polítiques
públiques d’habitatge i entre aquestes mesures està previst la mobilització del parc dels
habitatges buits en funció de les necessitats de cada municipi.
Així mateix des de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i arran de la intervenció dels
diferents serveis municipals s’han constatat entre altres coses una sèrie de
circumstàncies derivades o corelacionades amb l’existència d’habitatge buit que motiven i
justifiquen entre altres accions aquesta ordenança.
Un ús anòmal o indegut que es dona en els habitatges buits, problemes de convivència
derivats de les ocupacions en habitatges buits, problemes d’usos comunitaris, problemes
de salubritat entre altres.
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És per tot això que creiem necessari justificar mobilitzar el parc d’habitatges buits o
desocupats existent en el nostre municipi i que la seva propietat en doni compliment.
Aquesta ordenança sempre ha prioritzat a les actuacions preventives de foment i
d’assistència.
Bé això és un resum breu del que representa aquesta ordenança i que en tot cas si hi ha
alguna qüestió a aclarir ho farem en el torn de paraules, però sí que volem remarcar i
insistir que el que volem és incentivar, no sancionar i per això cal que treballem plegats
per fer mesures de foment al lloguer, creació d’una bossa de lloguer i entre d’altres.
Per això els hi demanem el seu vot favorable.

El senyor David Sánchez Mancebo declara:
Nosaltres valorem en un primer moment la feina que han fet els tècnics de l’Ajuntament,
també les persones que de fora de la casa han vingut donar suport tècnic també i
recolzament a aquest punt de l’ordre del dia i també a la regidora Marta Baldrich per la
seva capacitat que té sempre d’informar, de la seva paciència, el seu tracte, i el seu
tarannà ja sigui dins de la pròpia comissió o al marge i això també s’ha d’agrair.
I em quedo amb les seves paraules per no ser un discurs tècnic, amb les seves paraules
que acaba de dir, que crec que va en el sentit del que estem parlant avui, no és
sancionar, no és buscar un culpable, ni buscar diguéssim senyalar a ningú, tot el contrari,
sinó és donar aquell marge necessari que un problema com aquest doncs puguem des
de l’Ajuntament tractar per tal de donar solucions a les persones que evidentment tenen
aquesta mancança.
Per tant el nostre vot serà favorable, sabem que és un principi, que amb això no estem,
comencem demà ja a ser efectiu, però es comença per aquests petits passos, era una
cosa que vostè sóc conscient que portava dins des què va entrar al govern i que per tant
doncs entenem que també doncs és una herència que deixa i que per tant doncs es té en
compte molt favorablement.

El senyor Manuel Cáceres Castaño declara:
Està clar que l’habitatge és un problema per molta gent i està clar que s’han de prendre
mides per intentar que aquestes persones que no tenen satisfetes les seves necessitats
d’habitatge la puguin tenir.
També està clar que les eines amb què compta un municipi són limitades, estem
subjectes a la llei evidentment i a complir certes limitacions que aquesta estableix, però
en tot cas la promoció d’aquesta ordenança per mi és una bona notícia perquè dona una
eina, ja dic limitada, però que com a mínim ens obra la porta a poder treballar per
aconseguir que més habitatges es posin al mercat, el que a la llarga teòricament ha de
contribuir a què més persones puguin accedir a aquesta propietat.

113/135

Evidentment entenc que no es tracta de sancionar, independentment de què al final les
sancions també compleixen una funció en el seu cas, l’altra cosa és que el municipi no
pugui sancionar, però bé en tot cas si podem obtenir facultats inspectores i com veu
comentar l’altra dia tenim una actitud proactiva intentant esbrinar on estan aquests pisos,
com a mínim podem facilitar la informació perquè el dia que la normativa prevegi algun
tipus de mesura coercitiva perquè evidentment bé qui té habitatges buits moltes vegades
ho tenen per especular, per altre coses i si no els obligues doncs els continuaran tenint
per especular.
Per tant igual al final s’ha d’arribar a sanció, però en tot cas aquesta no seria entenc la
nostra funció, sinó només una funció investigadora però que és imprescindible per arribar
a aquest punt.
En tot cas reitero el nostre acord amb aquesta ordenança i el nostre vot favorable.

La senyora Míriam Casaramona Massana declara:
El nostre grup s’abstindrà perquè ja en la reunió politicotècnica que vam tenir el passat 4
de desembre, ja els vaig explicar els buits i els dubtes que tenia aleshores de portar
aquesta ordenança avui a Ple.
Vostè mateixa Sra. Baldrich ja ens deia que l’ordenança que ens proposava estableix el
procediment per verificar els habitatges desocupats, però no preveia les mesures de
foment concretes que s’oferirien als propietaris o per intentar mobilitzar aquest parc
d’habitatges buits.
Avui també ens ha dit que hi ha molta feina a fer òbviament, a nosaltres ens hagués
agradat que això tingués una conseqüència, una continuïtat, veiem que hi ha moltes
coses que ens queden per fer com no, doncs programar les inspeccions, com es faran,
qui les farà, quan, tampoc quins costos se’n derivaran de tot això, senyalar en tot moment
els petits propietaris i els grans tenidor, que són els més difícils d’accedir.
Llavors des del nostre punt de vista veiem que el seguiment que es farà en aquests
habitatges, per després fer què? Està molt bé que puguem fer una ordenança per saber
quants habitatges tenim buits en el municipi i després què en farem? Perquè quin cost
representarà tot això, no el sabem.
Aleshores el nostre grup veu que està bé portar l’ordenança, està bé que haguem
treballat, perquè com vostè ha dit no és la primera, ni la segona, ni la tercera proposta
que es fa perquè s’ha treballat molt, és cert, però veiem doncs que ara s’ha de fer, s’ha
de portar i es porta avui a Ple.

La senyora Marta Baldrich Caselles declara:
Moltes gràcies al grup de C’s i del PSC per la seva confiança, i els hi prometo que
continuarem treballant en això.
Em sap molt de greu que no puguin vostès votar a favor d’aquesta ordenança, se n’han
fet 2 de comissions on han pogut participar i proposar i és veritat que hi ha feina a fer,
però si no existeix una ordenança per verificar no podem treballar.
Podíem haver fet i haver treballat també tots aquests altres aspectes, com el com, qui,
quan, hi estem treballant, està molt embastat, no embastat, més que embastat, però els
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hi volem presentar amb cara i ulls. Vull dir hi ha molt més per poder participar i poder
debatre coses a nivell més legal i llavors, perquè primer havíem de tenir l’ordenança.
Que farem amb els pisos quan els tinguem? Si és que podem aconseguir, doncs també
ho vaig explicar. A part d’incentivar i explicar als propietaris totes aquelles avantatges que
comporta llogar el seu pis en el propietari, sobretot és aquelles que l’administració avui en
dia té, una seria aquesta.
L’altra les que el nostre propi municipi podria aportar.
I la tercera és el conveni que també ve a explicar amb el Departament d’Habitatge de la
Generalitat de Catalunya de la creació d’una borsa de lloguer social o d’habitatge, el que
creguem.
Però que sí que està parlat, contemplat, hem de fer simplement posar-nos entre gener i
febrer poder-ho fer. Portem des de l’any 2016, des del novembre del 2016 treballant tots
aquests aspectes.
Sí que podíem haver fet una ordenança llarguíssima, la primera ordenança contemplava
tot això, tenia entre 30 i 40 pàgines, fins i tot contemplava infrahabitatges i ens van
aconsellar que precisament degut a totes aquestes sentències, això que féssim una
ordenança molt senzilla que només regulés el que és el fet de la detecció i fer una
ordenança molt senzilla que en el propi veí i veïna no el fes donar tombs i per les lleis, per
tot, que pogués de seguida trobar la informació i per això ens vam decantar per això, per
primer fer l’aprovació de l’ordenança que regulés la inspecció per poder després treballar
això. Simplement era això, ho haguéssim pogut fer, però crec que hagués estat una
ordenança molt densa, a més d’aquesta manera ens serveix per treballar altres aspectes,
que d’altra manera hagués sigut molt més “encorsetada”. Simplement era això, però la
feina ja s’està fent, el fet de què digui que queda molta feina per fer, vol dir que nosaltres
no ens hem quedat parats, queda feina per fer però també li hem de traspassar a tots els
regidors d’aquest Consistori per poder-ne parlar.

La senyora Míriam Casaramona Massana declara:
Sra. Baldrich vostè em va dir el mateix, exactament el que m’ha dit ara, el dia de la reunió
el 4 de desembre, és cert, jo en cap moment no li he dit que estava en desacord amb
l’ordenança, li he dit que el nostre vot seria d’abstenció i serà abstenció per això, perquè
nosaltres ho haguéssim fet d’una altra manera, ja està, cadascú planteja les coses des
del seu punt de vista polític.

La senyora Marta Baldrich Caselles declara:
Jo li respecto perfectament, l’únic que li he dit que em sap greu, evidentment ja no a nivell
polític, sinó a nivell personal, que no es pugui aprovar, o sigui vostès no puguin votar a
favor d’aquesta, ho entenc, evidentment ho entenc, però bé ja li torno a explicar i ja està, i
tot ho respecto, evidentment no és la seva ordenança, vostès la podrien haver fet
diferent, com moltes vegades passa amb d’altres punts.
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Seguirem treballant conjuntament no hi ha cap problema, votin el que votin.

Votació
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per majoria absoluta amb el
resultat següent:
Vots a favor: 13 (Junts-ERC-AM, ICV-EUiA-E, PSC-CP i C’s)
Vots en contra: 0
Abstencions: 4 (PDeCat)

8. Moció presentada pel PSC-CP, per a la revisió del Decret 161/1996, de 14 de
maig, pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el
desplaçament de l'alumnat en l'educació obligatòria
El Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport per
tal de facilitar el desplaçament de l'alumnat en l'educació obligatòria estableix que la
gratuïtat del servei de transport escolar a l'alumnat d'educació obligatòria es facilitarà als
alumnes escolaritzats fora del seu municipi de residència.
Per altra banda, l'article 6.3 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació estableix que
les administracions públiques, a fi de facilitar l'accés en condicions d'equitat als serveis
escolars de menjador i transport durant els ensenyaments obligatoris i en els
ensenyaments declarats gratuïts, han d'oferir ajuts als alumnes que visquin en poblacions
sense escola, en nuclis de població allunyats o en zones rurals, als alumnes amb
discapacitats i als alumnes amb necessitats educatives específiques reconegudes. Els
ajuts poden cobrir totalment o parcialment la despesa, atenent la naturalesa del
desplaçament i el nivell de renda de les famílies. Les administracions públiques han de
promoure mesures que facilitin l'accés de tots els alumnes a les activitats
complementàries i extraescolars i, si escau, als ensenyaments post obligatoris de
batxillerat i de formació professional.
Però la situació real de moltes famílies que viuen en urbanitzacions o en nuclis de
població que estan dins del municipi del seu centre escolar, malgrat tenir-lo lluny, és que
no tenen dret al servei de transport escolar gratuït. Fins l'any 2012, els infants residents a
aquests municipis sí que tenien accés a aquest servei de forma gratuïta, però el servei
va ser suprimit.
La normativa actual referent al servei de transport escolar no garanteix els drets dels
infants a l'accés a l'educació gratuïta en l'etapa d'escolarització obligatòria entre els
alumnes que viuen en nuclis de població que, malgrat estar dins del municipi del seu
centre escolar, tenen una distància al centre igual o superior a d'altres que estan en un
municipi veí. És a dir, planteja una desigualtat d'oportunitats a les famílies d'alumnat que
resideixen lluny del seu centre escolar, malgrat ser dins del mateix municipi, ja que no
discrimina la distància geogràfica a l'hora de proveir aquest servei.
Per aquests motius, el grup municipal PSC-CP proposa al Ple de l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès l’adopció dels següents:
ACORDS:
1. Constatar la desigualtat d'oportunitats que pateixen les famílies que viuen en nuclis de
població que, malgrat estar dins del municipi del seu centre escolar, tenen una distància
al centre igual o superior a d'altres que estan en un municipi veí, i en canvi, no tenen el
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dret a transport escolar obligatori, ja que el Decret 161/1996 estableix com a transport
escolar obligatori només aquell que correspon a alumnes que han de desplaçar-se fora
del terme municipal, sense criteris de distància.
2. Instar el Govern de la Generalitat a iniciar, abans de començar el curs escolar 20192020, la revisió del Decret 161/1996 pel qual es regula el servei escolar de transport per
tal de facilitar el desplaçament de l'alumnat en l'educació obligatòria, amb criteris de
distància en la determinació del transport escolar obligatori.
3. Instar el Govern de la Generalitat a implicar la comunitat educativa, de manera
representativa a la realitat territorial, en la revisió de les condicions del Decret 161/1996,
basant-se en la Llei 1 2/2009, del 10 de juliol, d'educació, que en el seu article 6.3
estableix que "Les administracions públiques, a fi de facilitar l'accés en condicions
d'equitat als serveis escolars de menjador i transport durant els ensenyaments obligatoris
i en els ensenyaments declarats gratuïts, han d'oferir ajuts als alumnes que visquin en
poblacions sense escola, en nuclis de població allunyats o en zones rurals, als alumnes
amb discapacitats i als alumnes amb necessitats educatives específiques reconegudes."
4.- Donar trasllats d’aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de
Municipis.

Deliberacions
El senyor Manuel Cáceres Castaño declara:
El motiu de la presentació d’aquesta moció és que l’actual regulació del transport escolar
adopta com a criteri per tal que sigui obligatori per l’administració i gratuït pel beneficiari,
el del municipi de residència.
Qui té l’escola en un municipi diferent al que resideix en té dret i el que no, no. Això crea
greuges comparatius ja que sobretot en zones rurals, a municipis de diversos nuclis, es
dona la circumstància que potser algú que no té dret a transport té l’escola més lluny de
casa seva que algú que sí que en té. Aleshores això és una situació que entenem que
s’ha de canviar.
També ens afecta a Les Fonts, encara que no és tanta perquè les diferències de
distància ja no són tantes, però a Les Fonts la gratuïtat del transport a l’escola o a l’institut
depèn també del municipi, no de la distància, i es dona el cas de què hi ha persones que
estan més a prop del centre escolar que tenen dret al transport gratuït i d’altres que estan
més lluny no el tenen.
Per tant per canviar tot això es proposa modificar l’ordenança, canviant el criteri del
municipi pel criteri de la distància i per tant es proposen aquests punts:
“1. Constatar la desigualtat d'oportunitats que pateixen les famílies que viuen en nuclis de
població que, malgrat estar dins del municipi del seu centre escolar, tenen una distància
al centre igual o superior a d'altres que estan en un municipi veí, i en canvi, no tenen el
dret a transport escolar obligatori, ja que el Decret 161/1996 estableix com a transport

117/135

escolar obligatori només aquell que correspon a alumnes que han de desplaçar-se fora
del terme municipal, sense criteris de distància.
2. Instar el Govern de la Generalitat a iniciar, abans de començar el curs escolar 20192020, la revisió del Decret 161/1996 pel qual es regula el servei escolar de transport per
tal de facilitar el desplaçament de l'alumnat en l'educació obligatòria, amb criteris de
distància en la determinació del transport escolar obligatori.
3. Instar el Govern de la Generalitat a implicar la comunitat educativa, de manera
representativa a la realitat territorial, en la revisió de les condicions del Decret 161/1996,
basant-se en la Llei 1 2/2009, del 10 de juliol, d'educació, que en el seu article 6.3
estableix que "Les administracions públiques, a fi de facilitar l'accés en condicions
d'equitat als serveis escolars de menjador i transport durant els ensenyaments obligatoris
i en els ensenyaments declarats gratuïts, han d'oferir ajuts als alumnes que visquin en
poblacions sense escola, en nuclis de població allunyats o en zones rurals, als alumnes
amb discapacitats i als alumnes amb necessitats educatives específiques reconegudes."
4.- Donar trasllats d’aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de
Municipis.”

La senyora Marta Baldrich Caselles declara:
Nosaltres ens abstindrem en aquesta moció, no perquè no estiguem d’acord en què
s’hagi fet una revisió, el que pensàvem o pensem que hagués estat bé poder, no
presentar aquesta moció tant genèrica, vostè sí que ha fet esment a Les Fonts en la seva
explicació, però no queda palès ni en cap moment s’ha fet esment, jo penso que era un
bon moment per poder aprofitar el fet de què nosaltres tenim en el nostre municipi un
barri que és el de Les Fonts per poder treballar conjuntament amb tots els regidors el fet
d’aquesta moció i per tant nosaltres ens abstindrem perquè està molt bé que presentem
mocions genèriques, però quan aquesta moció genèrica ens pot afectar molt més
directament, podríem haver pogut treballar conjuntament aquest tema.
Per això nosaltres ens abstindrem, no perquè no creguem que s’hagi de fer aquesta
revisió.

El senyor David Sánchez Mancebo declara:
En relació a aquesta moció nosaltres votarem a favor tal i com vam fer al Parlament de
Catalunya en una moció pràcticament semblant a la que va presentar el PSC a l’anterior
legislatura i tot i que va tenir esmenes per part nostra ja al Parlament, doncs entenem que
s’acosta als nostres posicionaments i per tant votarem a favor.

La senyora Montserrat Mundi i Mas declara:
Nosaltres aquesta vegada també votarem a favor d’aquesta moció i tot i que és molt
genèrica com diu la Sra. Baldrich, però jo entenc que si vostès van fer una Junta de
Portaveus la proposta que ha fet vostè aquí, també l’hauria pogut fer en el Sr. Cáceres
potser.
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Però en fi, ja és un tema que vaig patir quan estava d’alcaldessa, és cert que al 2012 van
anul·lar línies de bus, suposo que per la crisis i també perquè com tots sabem tampoc
anaven tant plens els autobusos i llavors el tema de la crisis és el que manava.
Però sigui per Les Fonts o sigui per on sigui, en aquest cas jo crec que també hi podem
posar-hi Les Fonts, és cert que és un nucli que és municipi nostre que està lluny i és una
reivindicació que sempre han fet els veïns de Les Fonts i que ja llavors jo ja em discutia
amb el Departament perquè entenia que fossin de Les Fonts, que és Les Fonts, és Sant
Quirze del Vallès, doncs la gent havia de gaudir exactament el mateix servei que podien
gaudir en aquest terreny que és Sant Quirze del Vallès però que a l’haver més població
doncs està més arrelat, entre altres coses perquè hi ha municipi aquí al costat que tenen
un sol autobús per venir d’una urbanització i per anar a l’estació i crec que també va buit.
Per tant jo crec que hauríem de lluitar tots en què això fos una realitat i per tant el nostre
vot serà afirmatiu.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
En el cas de Junts el nostre vot serà d’abstenció, una abstenció perquè patim, Sant
Quirze pateix aquesta no visió o aquest comportament o aquesta manera de gestionar el
transport que només és entre territoris, tenim veïns i veïnes de Les Fonts justament que
viuen més lluny que veïns i veïnes que gaudeixen de transport públic que viuen a
Terrassa, i aquest decret això no ho resol.
Hem iniciat i hem parlat moltes vegades amb l’Ajuntament de Terrassa i evidentment no li
afecta a ell i per tant doncs no exerceix d’Ajuntament gran intentant mitjançar davant el
Consell Comarcal i de la Generalitat i la Generalitat es reitera que en el decret doncs es
parla de municipis veïns quan el que hauríem de calcular és la racionalitat de les
distàncies i dels fets.
És veritat que a la Junta de Portaveus el Sr. Cáceres va dir que ho hagués pogut adaptar
al barri de Les Fonts i que no ho va fer doncs perquè pensava que així genèrica ja estava
bé, en el nostre cas és més una qüestió de què si el decret doncs només contempla
aquestes oportunitats i no contempla per exemple els nois i noies que a vegades doncs
han de fer un cicle formatiu i que per fer-lo han de traslladar-se i que si no hi ha un
transport que els porta segurament se’ns perdran pel camí, perquè com què l’interès que
tenen és el que és, si no fem un decret on miren les necessitats reals de les persones
que han d’utilitzar aquest transport i les bondats del fet de fer-lo i només anem a cobrir les
distàncies perquè la llei diu que si l’escola està a l’altra municipis doncs hi ha d’arribar, si
no fem aquestes mirades anirem destinant recursos públics a necessitats relatives o
reals, n’hi hauran de són molt reals i d’altres seran relatives.
Per tant ens abstenim per això, perquè per estrany que soni, no sempre estem d’acord
amb el Departament d’Ensenyament malgrat que qui vulgui ens pot dir que en el meu cas
qui el gestiona és un conseller que milita en el mateix partit que milito jo. Doncs no hi
estic d'acord i com què no hi estic d’acord no puc votar a favor perquè la visió que tenen
no és la que necessitem els municipis i per tant doncs fem abstenció.
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El senyor Manuel Cáceres Castaño declara:
Agraeixo els vots a favor, també agraeixo les abstencions perquè compartim el fons,
evidentment la moció es podria haver adaptat, el que passa que també el principi genèric
jo entenc que és aplicable i per tant no contradiu part de la situació de Les Fonts, fa molt
de temps que patim aquesta situació i continua, és a dir aquest any continua també, el
que passa que aquest any potser les persones més perjudicades són les persones que
viuen a Terrassa perquè ve més amb l’autocar de l’institut, això al final han anat moltes
vegades les entitats d’allà, les AMPAS, tant de l’escola com de l’institut i les direccions
també, als Serveis Territorials per intentar canviar i la resposta sempre és la mateixa: “el
decret diu això, i per tant com què el decret diu això, no es pot canviar”. S’ha intentat ara
amb el transport urbà de Terrassa, s’ha demanat a veure si és veritat que ho fan, intentar
poder traslladar els nens que han d’anar a l’institut, bé és un problema que tenim,
evidentment crec que compartim tota la inquietud per aquest problema i esperem que
aquest decret com a mínim ens tregui la cotilla, si és modificat, de què no ens puguin dir
que no, només juga el municipi i en canvi pugui jugar la distància i evidentment altres
factors que es considerin, lo ideal seria que el decret donés un marc que no limitatiu
perquè després en cada cas concret es pogués procedir en funció de l’especificitat de
cada municipi, perquè tots són diferents. Evidentment això seria lo ideal, esperem que ho
aconseguim.

Votació
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per majoria absoluta amb el
resultat següent:
Vots a favor: 7 (PSC-CP, C’s i PDeCat)
Vots en contra: 0
Abstencions: 9 (Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E)

9. Moció presentada pel PSC-CP i consensuada amb ICV-EUiA-E, per a uns
pressupostos de l'Estat socials i garants del món local
Els i les ciutadanes d'aquest municipi han vist com en aquests anys creixien les
desigualtats, la pobresa i la precarietat alhora que es retallava la inversió pública en
l'Estat del Benestar: en els serveis públics que garanteixen la igualtat d'oportunitats, en
sanitat, en educació i en dependència.
Amb l'excusa de la crisi, els ajuntaments també van veure retallades les seves
competències amb la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local
(LRSAL) i limitada la seva inversió.
Ara tenim la possibilitat real i possible de revertir aquesta situació i reforçar l'autonomia
local amb un sistema de finançament estable i proporcional a unes competències locals
ben definides amb la proposta de Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) per a 2019
amb què treballa el Govern de l’Estat.
Els ajuntaments, com el nostre, són l'administració que més ha contribuït a la correcció
del dèficit públic durant la crisi. Gràcies al nostre esforç des del món local, el país ha
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pogut complir amb els objectius de dèficit, compensant així els incompliments de la pròpia
Administració central i d’algunes comunitats autònomes.
Per això valorem positivament que en el proper Projecte de Llei de PGE per a 2019,
s’aconsegueixin -tal com ja ha proposat el Govern de l’Estat després de
consensuar-ho amb la FEMP-, 5 compromisos molt concrets per al món local, que
ben segur capgiraran les limitacions i retallades esmentades anteriorment:
1/ Els municipis podran reflectir en els seus pressupostos locals de 2019 les
Inversions Financerament Sostenibles (IFS) que puguin dur a terme amb especial
repercussió social. Així, es podrà dedicar part del nostre superàvit al finançament i la
millora d'escoles infantils, foment de l'ocupació i construcció o rehabilitació d'habitatges.
2/ Es podran millorar les taxes de reposició. Es flexibilitzaran les condicions perquè les
corporacions locals puguin recuperar-se de les restriccions que han patit en la seva taxa
de reposició. Així, les entitats locals que en l'exercici anterior hagin complert l'objectiu
d'estabilitat pressupostària, de deute i la regla de despesa, tindran una taxa de reposició
d'efectius de fins al 100% per a tots els sectors, funcions i serveis. A més, podran
incorporar nous efectius en els sectors i àmbits que considerin que necessiten un reforç
equivalent al 8% de la seva taxa de reposició, percentatge que serà d'un 10% en els
ajuntaments que tinguin més amortitzada el seu deute financer.
I els municipis que hagin hagut de fer-se càrrec de més serveis públics en els últims anys
tindran a la seva disposició una taxa addicional del 5%.
3/ Plusvàlues. La situació d'inseguretat jurídica en què van quedar els governs locals i
els ciutadans després de la Sentència del Tribunal Constitucional núm. 59/2017, en la
qual es declara inconstitucional l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana, en la mesura que sotmeti a tributació situacions d'inexistència
d'increments de valor, ha de ser resolta com més aviat millor.
De fet, la modificació de l'impost implica una minva considerable dels ingressos
municipals. Si bé la solució real passa per un nou sistema de finançament, cal una
compensació immediata, a curt termini, per superar l'impacte econòmic a què els
ajuntaments han de fer front.
Per tant, s’establirà un grup de treball format pel Ministeri d'Hisenda i la FEMP per poder
compensar als ajuntaments per les quantitats que hagin de tornar als contribuents per
liquidacions de l'impost anteriors a aquesta reforma legislativa. Aquesta compensació,
que recollirà aquesta proposta dels pressupostos generals de l'Estat, serà finançada amb
el crèdit destinat a aquestes finalitats a favor de les entitats locals.
4/ Creació d'Oficines d'Informació i Acció contra la Despoblació. Determinades
comarques requereixen una intervenció especialment urgent per evitar arribar a un punt
de despoblació de difícil retorn. Per això s'acorda la creació d'aquestes oficines a
comarques rurals que requereixin una intervenció urgent. La posada en marxa d'aquestes
oficines es desenvoluparia a través d'un conveni subscrit amb les entitats locals
impulsores i la respectiva comunitat autònoma.
5/ S’afavorirà la compra pública d'aliments de proximitat i amb criteris ecològics
per potenciar l'agricultura com un puntal de desenvolupament rural. Es donarà
suport a la incorporació de criteris ecològics en la contractació pública, així com la
compra pública d'aliments de proximitat. Són mesures que permetrien als municipis rurals
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facilitar un major arrelament de la seva població i que aquests es vegin afavorits per
l'agricultura com un puntal de desenvolupament rural.
En definitiva, els PGE 2019 suposaran 2.200 milions d'euros per millorar les condicions
de vida dels catalans i les catalanes, a més d'altres mesures socials i econòmiques que
també beneficiaran Catalunya, com la pujada del salari mínim interprofessional, o la
millora del poder adquisitiu dels pensionistes.
És urgent revertir les cicatrius de l'austeritat, cosir la bretxa social, reduir la desigualtat, la
precarietat i la pobresa, recuperar el pacte amb la ciutadania, i una de les claus han de
ser aquests PGE 2019.
La voluntat política d'un Govern es manifesta sempre en els seus pressupostos, ja que
són la principal eina per demostrar les prioritats d'actuació que contribueixen al canvi
social. Per això és imprescindible el consens polític i parlamentari que permeti que els
PGE siguin aprovats.
És hora de demostrar que la política pot millorar el dia a dia de les persones, com així ho
fem des del món local, que és possible construir consensos al voltant del que entenem
imprescindible com a societat.
No ens podem permetre el luxe de desaprofitar cap oportunitat de millorar els recursos
per als serveis públics fonamentals, que són els que ens fan iguals independentment del
nostre nivell de renda.
Per tot plegat, s’adopten els següents acords:
Primer.- Atorgar el suport d’aquest Ajuntament a la proposta de Pressupostos Generals
de l'Estat per a 2019 que permetrà plasmar les prioritats de l'agenda social al nostre
municipi i al conjunt del país.
Segon.- Instar al Govern de la Generalitat a negociar amb el Govern de l'Estat i donar el
seu suport als Pressupostos Generals de l'Estat per a 2019 que permetin complir les
seves obligacions de finançament amb aquest municipi i amb el conjunt del món local, i
cap als funcionaris i treballadors públics que s’han vist afectats directament per les
retallades pressupostàries de la Generalitat en els últims anys.
Tercer.- Instar als Grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat a donar el
seu vot afirmatiu a aquesta proposta de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2019.
Quart.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat, als Grups parlamentaris
del Congrés dels Diputats i del Senat, al Ministeri d'Hisenda, al Ministeri d'Administracions
Públiques, i a les entitats municipalistes: FMC i ACM.

Deliberacions
El senyor Manuel Cáceres Castaño declara:
S’ha parlat molt d’aquests pressupostos, bé d’aquest projecte de pressupostos, els
pressupostos ja veurem, i evidentment no és l’idea de parlar ara un altre cop de totes les
històries i dels 2.200 milions, etc. perquè no és l’objectiu de la moció.
La moció va més centrada en els beneficis que al nostre parer, al parer del nostre grup,
aquests pressupostos comportarien pels municipis.
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Aquests beneficis breument, nosaltres a la moció detallem 5 punts a l’exposició de
motius: un és que els municipis podran reflectir en els seus pressupostos del 2019 les
inversions financerament sostenibles que puguin dur a terme amb especial repercussió
social.
Per altra banda es podrà millorar les taxes de reposició, que això és una qüestió
important quant al personal perquè la normativa actual limita molt les possibilitats
aquestes de reposar els llocs de treball.
El punt 3 parla d’un tema que també hem parlat alguna altra vegada, que és el tema de
les pluvàlues, de la situació creada per l’anul·lació d’un article de la Llei d’hisendes locals
per part del Tribunal Constitucional i la minva considerable d’ingressos que això comporta
pels ajuntaments i malgrat que la solució evidentment és un nou sistema de finançament
que tingui presents els tributs que es poden cobrar i que per tant pugui satisfer les
necessitats dels municipis. És veritat que si aconseguim compensar com a mínim
aquesta pèrdua amb alguna altra partida, de fet hi ha previst establir un grup de treball
que pugui pensar com compensar això, doncs millorarem molt la situació actual.
D’altra banda, encara que això aquí no s’aplica tant perquè som una zona poblada, és
crear oficines d’informació i acció contra la despoblació, una cosa important a llocs de
Catalunya, de la resta d’Espanya que queden despoblats i que per tant la gent que queda
allà té molts problemes.
I 5, s’afavorirà la compra pública d’aliments de proximitat i amb criteris ecològics per
potenciar l’agricultura com un puntal de desenvolupament rural. Donant suport a la
incorporació de criteris ecològics en la contractació pública.
En definitiva creiem que aquests pressupostos, de ser aprovats, milloraran la situació dels
municipis, revertiran algunes d’aquestes mesures que durant aquests anys darrers el PP
ha pres i pel que fa concretament a la situació dels municipis, poden ajudar a millorar la
nostra situació.
Evidentment hi ha altres temes com el tema de la LRSAL i totes aquestes històries, que
també s’hauria d’acabar amb ells, però que no són temes estrictament pressupostaris.
Per tat proposem l’aprovació d’aquesta mesura, d’aquesta moció, que té com a contingut
aquests punts:
“Primer.- Atorgar el suport d’aquest Ajuntament a la proposta de Pressupostos Generals
de l'Estat per a 2019 que permetrà plasmar les prioritats de l'agenda social al nostre
municipi i al conjunt del país.
Segon.- Instar al Govern de la Generalitat a negociar amb el Govern de l'Estat i donar el
seu suport als Pressupostos Generals de l'Estat per a 2019 que permetin complir les
seves obligacions de finançament amb aquest municipi i amb el conjunt del món local, i
cap als funcionaris i treballadors públics que s’han vist afectats directament per les
retallades pressupostàries de la Generalitat en els últims anys.
Tercer.- Instar als Grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat a donar el
seu vot afirmatiu a aquesta proposta de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2019.
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Quart.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat, als Grups parlamentaris
del Congrés dels Diputats i del Senat, al Ministeri d'Hisenda, al Ministeri d'Administracions
Públiques, i a les entitats municipalistes: FMC i ACM.”

El senyor David Sánchez Mancebo declara:
Nosaltres serem molt breus i el que li diem al Sr. Cáceres, que avui a part té el seu, el
nostre bé, és el nostre president del govern, és més proper al seu partit òbviament el
PSC, és que li digui si té opció, que convoqui eleccions, que es deixi de pressupostos
generals de l’Estat, que convoqui eleccions, perquè els que creuen que l’estan recolzant
em sembla a mi que li estan fent, com es diu vulgarment i no estem parlant de coses
“bajas” li estan fent el llit.
Per tant Sr. Cáceres si té opció digui-li que el nostre president convoqui eleccions i que
es deixi de pressupostos pel món local de moment.

La senyora Mercè Vallès Corominas declara:
El nostre grup s’abstindrà, però és que realment se’ns fa una mica estrany parlar de
pressupostos de l’Estat quan tota la situació en si és tant anormal, tan atípica, tan
estranya i és que no sé, se m’acaben els qualificatius certament per descriure aquesta
situació.
Entenc que el Sr. Sánchez doncs es pugui sentir acorralat o no, no ho sé, però entenc
que evidentment si vol seguir sent president ha d’aprovar els pressupostos i necessita els
seus suports, no té una majoria fàcil, la situació política tant aquí com a Madrid doncs és
molt complicada i per ara nosaltres sentir parlar de productes de proximitat, de
pressupostos, la veritat se’ns fa com molt estrany, molt estrany doncs perquè la situació
al nostre país doncs tots sabem quina és, ja sé que no voldrien que parlés d’aquest tema
però sí és veritat, fins fa unes hores hi havia uns polítics injustament empresonats fent
vaga de fam, doncs perquè diguéssim no se li respecten els seus drets, amb gent a l’exili.
És tant estrany tot el que ha passat en el darrer any que certament ara parlar de
pressupostos de l’Estat doncs crec que en una moció d’aquest tipus no tocaria, i més a
nivell municipal donar suport a uns pressupostos que encara ni s’han vist, ni sabem que
passa, estan en converses però entenc que no tocaria, entenc que els grups municipals
presenten mocions genèriques, però aquesta entenc que no pertoca. Evidentment vostè
és lliure de presentar les mocions que vulgui, faltaria més, no dic pas que no les presenti,
però la nostra opinió és que ara aquesta moció creiem que està fora de lloc, perquè
entenem que les prioritats haurien de ser unes altres.

El senyor Àlex Brossa i Enrique declara:
El nostre vot en aquest cas, en aquesta moció serà contrari i per tant ara els hi
explicarem una mica el perquè.
El primer element és que veiem que la moció té una intencionalitat, que ja ho està fent el
PSC arreu de l’Estat i en molts altres fòrums, que és el de pressionar al conjunt dels
partits polítics per tal d’aprovar uns pressupostos, és a dir aquesta moció la situem en
aquest si, en mirar de fer pressió per tal que els pressupostos tirin endavant.
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Dit això, creiem que l’aprovació d’uns pressupostos o no és quelcom molt més ampli que
aquests 5 punts o d’altres que puguin afectar al conjunt del món local i creiem que potser
no és el lloc i la forma de fer-ho.
Dit això, algunes coses per la reflexió, el conjunt de les inversions a Catalunya el té el
Ministeri de Foment, amb un 85% de les inversions, un 85% les fa Foment, tant sols
recordar que el darrer any, al 2016 en dades oficials és un 0,29% del PIB el que ha rebut
Catalunya, uns 5 cops menys sobre el PIB que al 2009. Per tant, aquí no sé si el veuen,
tenen el gràfic, el maltracta de les inversions de l’Estat durant els últims anys ha sigut
constant, es va intentar reconduir això amb la disposició addicional tercera en el seu dia
amb l’Estatut, que ja sabem tots com va acabar i a on ens ha conduït, algunes dades que
no diem nosaltres sinó les Cambres de Comerç, pressupostos en carreteres estan en 19
dels 31 exercicis on hi ha dades estan per sota del 10%. Les Cambres demanen doncs
que tinguem un 2,2% del PIB en inversió d’infraestructures i estem al 0,29. Per tant doncs
hi ha un dèficit històric al conjunt de l’Estat d’inversió a Catalunya.
I per tant tots aquells cants de sirena, que de fet el Sr. Mariano Rajoy que va sortir em
penso que era al març, amb grans portades de tota la premsa generalista espanyola i
també part de la catalana, que situava el titular com a “lluvia de millones”, diners que no
van acabar venint, aquí també doncs s’insinua aquests 2.200 milions que poden ser molt
bons pel conjunt de la ciutadania, però bé entenem que aquest tema de la inversió de
l’Estat a Catalunya històric no està resolt encara tampoc en aquests pressupostos.
Alhora també entenem i com els hi dèiem al principi, que té una intencionalitat, no cal
aprovar uns pressupostos per fer certes coses que aquí diem, si vostès volen, i ho tenien
en el programa electoral, podem derogar la LRSAL que ens lliga de mans i peus en el
conjunt del món municipal i per tant no cal doncs, podem primer derogar la llei al Congrés
dels Diputats i segur que amb això els hi podem donar suport.
També la moció cita algunes coses, doncs que insta al govern de la Generalitat a
negociar amb l’Estat, per tant no veien un punt de, amb aquest redactat, un punt de
subordinació, i parlen només de les retallades de la Generalitat quan ja hem comentat
moltes vegades que eren unes retallades ideològiques perquè el conjunt del dèficit es
traslladava de manera diferent, com s’ha rebut la moció en el món municipal, però també
amb les comunitats autònomes i per tant les comunitats autònomes es veien més
obligades a retallar que no pas doncs a l’Estat central.
Només algunes dades també, Catalunya representa el 16% de la població, el 20% de
l’economia, paguem el 24% d’impostos i rebem anualment sempre, en conjunt d’inversió,
sempre per sota de la població.
Per tant com a mínim estaria bé rebre aquest 16% i molts anys doncs tant sols no s’arriba
ni en el 10%.
I per tot una l’exposat, perquè creiem doncs que es podria derogar al LRSAL, per la
intencionalitat de la moció, que la veiem doncs que no, que no és el lloc i la forma i que
segurament és un debat molt més ampli i que segur que els nostres grups parlamentaris,
diferents grups parlamentaris estan negociant amb el govern espanyol i és bo que també
doncs així sigui.
Però bé per tot el que hem exposat el nostre vot serà contrari.
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El senyor Manuel Cáceres Castaño declara:
Lamento dir-li Sr. Sánchez que a mi no m’han convidat a aquests actes d’avui, per tant
difícilment podré dir-li al Sr. Sánchez Pedro, això que vostè em diu.
Que a més crec que ja li han dit moltes vegades i em sembla que no està per la labor de
fer-los cas.
Bé en tot cas, a veure parlant una mica en general, puc compartir part de les seves
reflexions, està clar que estem en una situació anòmala, com deia la Sra. Vallès, però la
vida continua i lo seu és que un govern intenti aprovar pressupostos per tirar endavant.
Independentment d’altres coses, no cal aturar-ho tot, però sí que cal aprovar
pressupostos i intentar legislar, intentar fer alguna cosa per la vida o per intentar millorar
la vida de la ciutadania, no només quedar-nos amb coses més retòriques, més com diria
jo, no tant pràctiques, que tenen la seva importància i que es poden defensar, però que
no és una cosa excloent amb el tema de l’aprovació de mesures concretes.
I de fet nosaltres, aquí el que plantegem és uns pressupostos, el Partit dels Socialistes, el
PSOE més ben dit, planteja un projecte de pressupostos que el que intenta una mica és
millorar la situació respecte la situació anterior, evidentment si no s’aproven quina és
l’alternativa? Doncs bé que s’hauran de prorrogar els pressupostos del PP amb l’ajut de
C’s i funcionarem amb allò. Estarem millor amb aquests pressupostos que amb aquests?
Jo crec que no, però al final jo crec que la vida les coses és qüestió d’alternatives, si una
cosa és millor per la ciutadania que una altra, potser no és lo ideal, potser no és el que
nosaltres hauríem fet si governéssim, per això cadascú fa que el que vol, però si podem
millorar la vida de la gent, home potser que ho aprofitem.
Ja dic sobretot perquè l’alternativa és pitjor, i evidentment podem parlar de tot i podem
parlar dels altres temes i de tots els temes que queden pendents. Una cosa no treu l’altra,
jo crec que com deia abans, legislar és una cosa i governar una cosa molt àmplia que ha
de tocar totes les vesant i no pot ser que perquè hi hagi un tema que com que presenti un
conflicte, evidentment molt important i central tot s’hagi d’aturar i ni es puguin aturar
pressupostos, ni es pugui governar, ni es pugui fer res. Ja sé que això és el que estem
fent aquí a Catalunya ja fa uns quants anys, que ni s’aproven lleis, ni es fa res, i estem
només amb el tema, jo no crec que sigui legal, sincerament els hi dic.
D’altra banda en relació amb el que deia el Sr. Brossa, precisament home diu les
inversions que s’han fet, diu el que ha passat, evident això és el que volem revertir està
clar i no aprovant els pressupostos no revertirà aquesta situació està clar, que aprovant
els pressupostos no serà suficient? Segur, segur, perquè el tema dels pressupostos és
una qüestió molt concreta que ens pot permetre millorar algunes coses, però que no
arribarem a tot arreu. El que passa que també som conscients de la majoria que hi ha al
Congrés, de la situació en la que estem i una mica s’està intentant jugar amb les cartes
que tenim, que són les que són, per intentar tirar endavant un govern i tirar endavant un
projecte que realment pugui revertir i millorar tant com sigui possible les nefastes
polítiques que el PP acompanyat de C’s ha fet els darrers anys a Espanya.
Evidentment es poden prendre altres mesures que no són i es prendran al Consell de
Ministres, aquell que es farà demà a Barcelona i que tant desagrada a alguns, ja s’ha
anunciat que s’aprovarà la pujada del salari mínim interprofessional, ja s’ha anunciat que
s’aproparà una pujada de sous per a funcionaris evidentment, la LRSAL, sí evidentment
s’hauria de derogar, però això és una llei i la llei necessitem els vots del Congrés per ferho, hi ha una majoria suficient al Congrés per fer-ho? No està tant clar, em consta que
s’està treballant en això i que a la que es pugui es farà, però això no depèn només del
govern, en canvi aquestes coses que li he dit sí que depenen del govern i sí que es faran.
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Per tant podem discutir de moltes coses, evidentment això és una cosa concreta també
això no resol, aquests pressupostos no són tampoc la pedra filosofal que resoldrà la
situació de la ciutadania està claríssim, però per nosaltres i evidentment són els
pressupostos dels socialistes i és normal que sigui així, sí que milloren substancialment la
situació comparant amb l’alternativa, que és no tenir pressupostos, prorrogar els
pressupostos del PP i crear una situació d’inestabilitat que ja els hi agradaria a algunes
persones que tinc aquí a la meva dreta, desemboqués en unes eleccions en les quals
doncs les forces de la dreta poguessin, és legítim, però amb unes eleccions on les forces
de la dreta poguessin tornar a recuperar aquest poder que van perdre fa uns mesos.
Evidentment això milloraria la situació de Catalunya, d’Espanya en general, per mi no, ni
una cosa ni l’altra i per tant crec que això és un motiu com per votar a favor d’aquests
pressupostos.

El senyor David Sánchez Mancebo declara:
No és per entrar en una polèmica aquí a “trapo” amb el Sr. Cáceres, però sembla que
hagi sigut C’s el que li hagi suggerit en qualsevol moment el Sr. Sánchez des de l’inici de
la moció de censura i de manera després quotidiana, el fet de què convoqui eleccions.
Ell es va comprometre abans de ser escollit en primera persona, “que en breve cuanto
antes, con la máxima celeridad”, recordem aquestes paraules, “convocaré eleccions”.
Però clar a l’hivern fa molt fred, ell està molt bé a la Moncloa. Però que ell va ser el que
es va comprometre a fer eleccions, per tant permeti que no som nosaltres els que li hem
de dir que ha de fer, però és que va ser a ell el que va dir que faria si guanyava aquesta
moció.
Però bé l’hemeroteca està pel que està, i si ha canviat d’opinió, és obvi, i és obvi que ha
canviat d’opinió, és obvi que ha canviat d’opinió.
No, no sí per tots, però estem parlant d’aquest cas, no parlem ara de “lo bueno, de lo
malo, de lo divino, no, no”, en aquells moments parlant d’aquestes paraules del president
del Govern, quan no era president del Govern també deia altres coses d’altres temes que
fixis com estem, però home va ser ell el que es va comprometre a convocar eleccions i
amb això crec que nosaltres estem dient i repetint millor dit el que el president del Govern
espanyol va dir.

El senyor Manuel Cáceres Castaño declara:
Evidentment un dret que té tothom és el dret a canviar d’opinió, bàsicament crec que
Pedro Sánchez ja va demostrar quan va dimitir per no investir al Sr. Rajoy, que ell
complia les seves promeses quan s’havia compromès amb l’electoral, que ell parlés
abans de la moció de censura que convocaria eleccions, bé potser en aquell moment ho
veia així i després les circumstàncies en les que es va trobar quan va arribar al govern, li
van fer pensar que el millor era no convoca eleccions, en tot cas això no era un
compromís electoral, no s’ha trencat cap compromís electoral, l’única cosa que hi ha
hagut és un canvi de postura en veure la situació, això la història n’està plena, les
hemeroteques com vostè diu també i per tant entenc que és totalment legítim.
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Mentre tingui el suport del Congrés ell pot continuar de president i ell des de la
perspectiva de president del Govern decidir quan es convoquen eleccions o no i per tant
ho farà quan ell consideri oportú.

El senyor David Sánchez Mancebo declara:
Em fascina la diversió amb la que ens miren els partits que no són constitucionalistes,
llàstima que els senyors que ens estan escoltant per la Ràdio no puguin gaudir d’aquest
moment, però miri amb el que vostè acaba de dir o més ben dit, no em vull referir a vostè
sinó en el que el Sr. Pedro Sánchez està fent i jo llegeixo entre línies, és com allò que va
dir algú: “si no le gustan mis principios no se preocupe que tengo otros”. Per tant jo crec
que estem en aquesta tessitura, és bo rectificar, és bo canviar d’opinió, però home quan
un diu clarament “escolti quiero canviar escojame que haremos eleccions” bé crec que
aquí no hi ha marge de al dubte, però en qualsevol cas, és ben cert que la política és
“sorpresa, sorpresa” i no té aquella presentadora que tenia aquell programa tant terrible
dels anys 90.

Votació
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, es desestima per majoria absoluta amb el
resultat següent:
Vots a favor: 3 (PSC-CP i ICV-EUiA-E)
Vots en contra: 10 (Junts-ERC-AM i C’s)
Abstencions: 3 (PDeCat)

10. Moció presentada pel PDeCat i consensuada amb Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E,
per denunciar el bloqueig jurídic del Tribunal Constitucional i de suport als
presos polítics que fan vaga de fam
Catalunya pateix una vulneració dels Drets humans fruit de l’empresonament injust i
injustificat, des del 16 d’octubre de 2017,primer dels presidents d’Òmnium Cultural i
l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, i al cap d’uns dies, dels
representants del Govern de Catalunya, el vicepresident Oriol Junqueras, i els consellers
Raül Romeva, Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, i la presidenta del
Parlament, Carme Forcadell. Altres representants polítics, com el president Carles
Puigdemont, els consellers Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí i Meritxell Serret, Marta
Rovira i Anna Gabriel,van haver de marxar a l’exili davant la persecució judicial de tots
aquells que van voler posar les urnes al servei de la ciutadania.
Durant tot aquest temps s’han vulnerat els drets civils i polítics amb una presó preventiva
totalment indecent. Assistim a un estat judicial que vulnera drets com la presumpció
d’innocència, els drets polítics i la llibertat, recollits en el Conveni Europeu de Drets
Humans i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics. Aquesta vulneració queda
reflectida en les diverses resolucions del Tribunal Suprem i de l’Audiència Nacional, que
responen a una clara voluntat de castigar tots aquells que van promoure el dret a
expressar-se democràticament en el referèndum del passat l’1 d’octubre de 2017.
El presos polítics han recorregut judicialment totes aquelles resolucions que vulneren els
seus drets com a ciutadans. S’han presentat fins a 12 recursos d’empara davant el
Tribunal Constitucional, dels quals tots han estat acceptats però cap ha estat resolt. El
primer recurs d’empara acceptat a tràmit pel Constitucional contra l’ordre de presó
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provisional decretada per l’Audiència Nacional es va presentar el 22 de novembre del
2017. Un any després, el Tribunal Constitucional no s’ha pronunciat, allargant
deliberadament el procés. La Llei d’enjudiciament criminal i la doctrina del mateix Tribunal
Constitucional estableixen que els recursos contra els escrits de presó provisional han de
gaudir de tramitació preferent i s’han de resoldre en un termini màxim de 30 dies.
Tota aquesta demora, que no s’ha produït en altres ocasions anteriors, només busca
bloquejar la possibilitat que els presos polítics puguin accedir a la justícia europea, i en
concret al Tribunal Europeu de Drets Humans. És per aquest motiu, que el dissabte 1 de
desembre els presos polítics, Jordi Sánchez i Jordi Turull, i dos dies més tard, Josep Rull
i Joaquim Forn, van iniciar una vaga de fam des de la presó de Lledoners com a mesura
de protesta per aquesta intencionada dilació judicial i la vulneració dels seus drets civils i
polítics.
Amb tots aquests motius i antecedents, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ACORDA
PRIMER.- Donar ple suport a la decisió dels presos polítics, Jordi Sànchez, Jordi Turull,
Joaquim Forn i Josep Rull, d’iniciar una vaga de fam.
SEGON.- Denunciar la vulneració dels drets civils i polítics dels empresonats i
empresonades, pel referèndum de l’1-O a través d’una presó preventiva totalment
injustificada que vulnera el dret a la presumpció d’innocència i el dret a la llibertat .
TERCER.- Denunciar que el bloqueig del Tribunal Constitucional en la tramitació dels
recursos només busca evitar que els presos polítics puguin accedir a la justícia europea
per endarrerir la seva posada en llibertat.
QUART.- Exigir una justícia que no obstaculitzi el dret a defensa de qualsevol persona
acusada, que no bloquegi interessadament qualsevol recurs judicial ni l’allargui
injustificadament. Demanem una justícia imparcial i que respecti els drets civils.
CINQUÈ. Manifestar la voluntat de contribuir des d’aquest ajuntament a fer difusió dels
motius i greuges que han portat als presos a realitzar la vaga de fam i a impulsar accions
que amplifiquin les seves peticions de forma cívica i pacífica.
SISÈ. Igualment, fer una crida a la ciutadania, entitats i col·lectius d’aquest municipi per
tal que facin també un posicionament a favor dels presos polítics i les seves
reivindicacions legítimes.
SETÈ. Exigir que els presos polítics catalans tinguin un judici just, que es jutgi en un marc
democràtic i on sigui real la imparcialitat de la justícia i la separació de poders de l’Estat.
VUITÈ.- Exigir, una vegada més, l’alliberament dels presos i preses polítics i el retorn dels
exiliats i exiliades que són perseguits per fomentar únicament la democràcia i la
participació ciutadana basant-se en el dret a decidir, internacionalment reconegut.
NOVÈ. Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la
Generalitat, al Govern de l’Estat espanyol, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Europeu
de Drets Humans, al Parlament Europeu, a l’Oficina de l’alt Comissariat de les Nacions
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Unides per als Drets Humans i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i a
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).

Deliberacions
La senyora Mercè Vallès Corominas declara:
Certament si la moció només hagués estat de suport a la vaga de fam potser no sé si
l’haguéssim retirat o no, perquè avui, precisament avui han decidit aturar la vaga de fam.
De fet ho hem estat parlant però certament també és una manera de donar-los suport a
tots aquests dies que han estat fent la vaga i a més a més la moció té altres records que
també volíem que constessin.
És cert portem molts mesos portant mocions al Ple que parlen d’aquesta situació que
estem vivint i no ens cansarem de presentar les mocions que calguin fins que la situació
acabi.
Els antecedents són més que coneguts, no sé si llegir tota l’exposició o vaig directament
als acords.
Doncs vist la situació de la vulneració dels drets que han patit els nostres polítics i els
presidents de l’ANC i Òmnium, a on s’han vulnerat els seus drets davant de la justícia.
Van iniciar una vaga de fam i per tots aquests motius acordem:
PRIMER.- Donar suport a la decisió dels presos polítics, Jordi Sànchez, Jordi Turull,
Joaquim Forn i Josep Rull, d’iniciar una vaga de fam.
SEGON.- Denunciar la vulneració dels drets civils i polítics dels empresonats i
empresonades, pel referèndum de l’1-O a través d’una presó preventiva totalment
injustificada que vulnera el dret a la presumpció d’innocència i el dret a la llibertat .
TERCER.- Denunciar que el bloqueig del Tribunal Constitucional en la tramitació dels
recursos només busca evitar que els presos polítics puguin accedir a la justícia europea
per endarrerir la seva posada en llibertat.
QUART.- Exigir una justícia que no obstaculitzi el dret a defensa de qualsevol persona
acusada, que no bloquegi interessadament qualsevol recurs judicial ni l’allargui
injustificadament. Demanem una justícia imparcial i que respecti els drets civils.
CINQUÈ. Manifestar la voluntat de contribuir des d’aquest ajuntament a fer difusió dels
motius i greuges que han portat als presos a realitzar la vaga de fam i a impulsar accions
que amplifiquin les seves peticions de forma cívica i pacífica.
SISÈ. Igualment, fer una crida a la ciutadania, entitats i col·lectius d’aquest municipi per
tal que facin també un posicionament a favor dels presos polítics i les seves
reivindicacions legítimes.
SETÈ. Exigir que els presos polítics catalans tinguin un judici just, que es jutgi en un marc
democràtic i on sigui real la imparcialitat de la justícia i la separació de poders de l’Estat.
VUITÈ.- Exigir, una vegada més, l’alliberament dels presos i preses polítics i el retorn dels
exiliats i exiliades que són perseguits per fomentar únicament la democràcia i la
participació ciutadana basant-se en el dret a decidir, internacionalment reconegut.
NOVÈ. Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la
Generalitat, al Govern de l’Estat espanyol, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Europeu
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de Drets Humans, al Parlament Europeu, a l’Oficina de l’alt Comissariat de les Nacions
Unides per als Drets Humans i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i a
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).

El senyor David Sánchez Mancebo declara:
Nosaltres votarem en contra d’aquesta moció, que entenem que seria bo potser que
l’haguessin retirat, però en qualsevol cas nosaltres respectem la decisió que van prendre
aquestes persones a títol individual i que és una llibertat que tenim les persones per
protestar o per deixar constància de qualsevol aspecte que creiem que no s’ajusta a
qualsevol fet que no creiem que ens afavoreix, per tant aquí no hem de dir res més.
I igualment doncs també respectem que avui, avui a la feina estàvem parlant de què
passaria demà que no passaria demà, un company diu “doncs mira acaben de dir que
deixen la vaga de fam”. La qual cosa per nosaltres també és un fet que ho valorem des
de la més estricte decisió personal i que desitgem que qualsevol detriment físic que hagin
tingut, doncs en els propers dies òbviament doncs es recuperin i tinguin una prompte
recuperació.
Però no valorem políticament aquests fets, sinó insistim, és un fet personal i que
desitgem que tinguin la màxima recuperació i un estat físic bo en els propers dies.

El senyor Manuel Cáceres Castaño declara:
Evidentment nosaltres com no podia ser d’una altra forma, respectem la decisió de les
persones que van decidir fer vaga de fam, una decisió dramàtica per defensar el que ells
creien que havien de defensar, igual que vam respectar la decisió dels que van decidir no
fer vaga de fam. I en tot cas celebrem que aquesta vaga de fam hagi acabat perquè el
que menys voldríem és que això pogués afectar a la salut de ningú.
Ningú pot dubtar més que aquesta situació, la de la vaga de fam i la de l’empresonament
d’aquestes persones, dificulten qualsevol procés de normalització política i aquesta acció
de protesta tampoc no ajudava ni afavoria el diàleg entre Generalitat i Estat. Nosaltres
entenem que cal respectar els procediments i decisions judicials en el marc d’un estat de
dret com el nostre, tot i que reiterem i ho hem dit moltes vegades i ho tornem a dir perquè
quedi clar, que considerem desproporcionades les mesures que cautelars que han
suposat la privació de llibertat d’aquestes persones i per això defensem i ho hem defensat
moltes vegades, respectant la independència judicial i que ells són els que han de jutjar,
la posada en llibertat d’aquests polítics i dirigents encausats per aquests actes il·legals
que van cometre a l’espera del seu judici, que evidentment esperem i desitgem com diu la
moció, que sigui un judici just i creiem que ho serà, però ho desitgem a més a més.
No ens agrada tampoc que els procediments judicials triguin tant, l’endarreriment del
Tribunal Constitucional en dictar resolucions evidentment és una qüestió negativa en
aquest cas i en qualsevol altre cas en el que hi ha persones a la presó pendents de la
resolució d’un recurs d’empara. Això és així i també ho critiquem, però el que no pot fer el
poder polític entenem és interferir en cap decisió del poder judicial.
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A banda d’això, parlant dels altres punts de la moció que ha esmentat la Sra. Vallès,
reiterem que no existeix un dret a decidir internacionalment reconegut, no a cap lloc, no a
cap norma internacional, a cap tractat, no existeix directament, existeix una cosa que es
diu dret d’autodeterminació, però que no s’aplica a Catalunya com s’ha dit ja moltes
vegades, és un tema pensat per colònies, etc., no entrarem ara en el tema jurídic d’això, i
que en tot cas la sol·licitud d’aquest referèndum no ha tingut mai, això ja ho vaig dir la
darrera vegada, una majoria de dos terços al Parlament de Catalunya, mai cap votació
del Parlament de Catalunya de tot això que anomenem procés per entendre’ns i dir-lo en
una sola paraula, ha tingut vot favorable de dos terços dels diputats i diputades.
Per tant home no està tant clara la cosa com se’ns explica, nosaltres pensem que cal
sotmetre al referèndum i val la pena són acords sorgits d’un procés de deliberació,
d’aproximació de posicions i d’acord amb una gran majoria parlamentària, com es preveu
en la reforma de l’Estatut, que per alguna cosa demana una majoria parlamentària de dos
terços per a la reforma.
Democràcia directe sí, però com a culminació d’un procés de democràcia representativa
amb consensos. Volem un referèndum per cercar un acord i no per trencar. Correspon a
les forces polítiques amb representació al Parlament de Catalunya en primer lloc, provar
de superar la divisió i reconstruir el procés democràtic al voltant de les nostres
institucions.
Hauríem de mirar de construir projectes de futur que comptin amb consensos tant amplis
com sigui possible, això ho dic pràcticament a cada plenari, però és que és així. Entenem
que no és possible trobar una solució a aquesta situació en la que ens trobem sense
consensos, sense majories molt àmplies, que no siguin de la meitat més un contra la
meitat menys un o coses semblants. I creiem que des de l’Ajuntament el que hem de fer
és també contribuir a aquests processos i no cavar trinxeres entre uns i els altres i fer
més profundes les divisions.
Com he dit ens cal cercar una sortida pactada, amb un compromís ferm amb el diàleg i
amb la negociació com a elements bàsics per a la convivència i reprendre el consens
polític que sempre ha definit Catalunya i la seva societat civil i que els darrers anys s’han
trencat i ha provocat aquesta divisió que pensem que no és bona.
Pels motius exposats el nostre vot serà contrari a aquesta moció.

Votació
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per majoria absoluta amb el
resultat següent:
Vots a favor: 12 (Junts-ERC-AM, ICV-EUiA-E i PDeCat)
Vots en contra: 4 (PSC-CP i C’s)
Abstencions: 0

11. Precs i preguntes
La senyora Marta Baldrich Caselles declara:
No és costum que un membre de l’equip de govern faci precs i preguntes, però sí que els
hi faria un prec, els hi prego que passin un bon Nadal i unes bones festes en família,
simplement desitjar-los això. Gràcies.
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El senyor David Sánchez Mancebo declara:
Nosaltres, tant el Lluís com jo, també desitgem a part de la ciutadania i a qui ens escolta
en aquests moments, doncs també a tot el Consistori els nostres millors desitjos i que
sobretot siguem molt feliços aquest any que entra i que bé, que continuem també des
dels nostres diferents posicionaments polítics tenint-nos el respecte personal i l’estima
que òbviament entre uns i altres doncs també crec que s’evidencia que podem dir les
coses de la manera que pensem, però mai sense faltar al respecte i amb una actitud molt
positiva.

El senyor Manuel Cáceres Castaño declara:
Em sumo a les paraules dels meus companys, de la Sra. Baldrich i del Sr. Sánchez i una
mica aprofundint en el que deia el Sr. Sánchez, crec que avui s’ha vist que malgrat les
discrepàncies polítiques hi ha un bon ambient, ens podem dir les coses, rient quan s’ha
de riure i no passa res i defensem després les nostres posicions com millor sabem i jo
desitjaria que aquest ambient es traslladés a tota la societat i a totes les cases, sobretot
que ningú discuteixi de política, que són unes festes que són per passar-ho bé, per estar
tranquils, per estar tots i s’ha d’aprofitar amb la família i amb els amics, sobretot posar
l’exemple dels .... i no dels que ens separa, la polèmica es deixa de banda, no es
discuteix per temes polítics i a gaudir que són dos dies.

La senyora Montserrat Mundi i Mas declara:
Nosaltres també com no podia ser d’una altra manera, desitjar-vos unes bones festes, tot
i que ara com què la política té aquestes coses i les hemeroteques i tot això i hem estat
parlant, tot i que ara diré una cosa que dic bé, bones festes a tothom, tot i que no sabrem
els diners que tenim pel proper pressupost, no ho sabem.
I per un altre cantó, explicar la nostra perplexitat potser o la manera diferent de pensar de
quan un està en un lloc o en un altre, en el fet d’acatar la sentència de les banderes Sra.
Oliveras.
Si recorda a mi m’obligaven, o sigui em van “machacar” per poc independentista, perquè
no s’ho creien, per tota una raó que ara no exposaré, perquè l’hemeroteca ja hi és,
cremaven les banderes, ens les cremaven cada dos per tres, em criticaven perquè les
tornava a posar, em criticaven perquè no vaig voler posar l’estelada mai al balcó de
l’Ajuntament, i home o no sé, o vostè a vingut cap a mi perquè és de les que creu que les
sentències s’han de complir o la desobediència que deia vostè aleshores, doncs a
l’ocupar el lloc d’alcaldessa i li dic amb tot el “carinyo” del món. Evidentment ho ha
canviat.
Jo no les vaig treure i se’m va criticar, dèiem per vacances, per la Festa Major, per l’Onze
de Setembre, sempre les portàvem a la tintoreria, perquè sabíem que sinó desapareixien,
espero que ara no passi.
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Perquè clar si vostè acata una sentència, suposo que entendran que s’hi juga alguna
cosa més que el fet de no acatar-la. Però bé sorpresos i per tant escolteu: bon Nadal, la
política ja sabem el que és i esperem que l’any vinent ens digui quan diners hi haurà en
un pressupost de l’Ajuntament, que per cert dels 8 anys que vaig estar jo d’alcaldessa, es
van aprovar sempre en temps i forma i estem a 20 de desembre i com diuen normalment
“en més calent a l’aigüera”.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Bé fem el resum.
Les sentències si es miren el temps que fa, s’ha trigat força a acatar, hi ha un límit quan
el Jutjat apel·la doncs ja si la compleixes o no.
Tampoc no som de fer el “paripé” de què si forcem no pagarem els diners perquè tot allò
que pot lesionar els interessos econòmics de l’Ajuntament doncs hi ha un límit. I per tant
doncs fins aquí hem arribat.
I probablement doncs ja ho veuran que passarà, no sé que pot passar amb les banderes,
probablement doncs passarà alguna cosa perquè la lectura estricte del que diu les
banderes, és molt, ha d’estar present a la façana de l’Ajuntament, no ens indica de quina
mida i de quina forma.
Per tant ara sí hi són, els senyors d’aquesta banda estaran molt contents perquè són a
dalt onejant, que és on aquest Jutjat per obligacions obliga a què hi siguin, i doncs bé el
camí és llarg i fa pujada, per tant ja veurem que passa.
En tot cas pressupostos és veritat, ahir ho vam explicar a la Junta de Portaveus, el
pressupost estava previst perquè s’aprovés avui i no ha pogut ser, entre altres coses
doncs per qüestions personals de diferent gent, i per tant el que no farem ara és forçar
situacions que són impossibles de solucionar.
No ens agrada de cap manera, ho hem criticat activament i hem disculpes quan ho hem
fet nosaltres, per tant aquí estem, ni ens amaguem ni ens estem, aquesta és la
circumstància i no hi ha una altra, i per tant l’hem d’agafar i gestionar-la.
I dit això els hi diem que qui vulgui parlar de política que hi parli, que s’ho passi bé fentho, als que ens agrada en gaudim molt fent-ho.
El que no es pot perdre és el respecte, es pot parlar del que sigui, i per tant parlin del que
vulguin, passin-s’ho bé, a vegades un s’enfada parlant amb ... imaginis i no parlen de
política. Per tant passin-s’ho bé amb els veïns també, que a vegades és molt fàcil parlar
per, amb algú que està molt lluny però amb el que compartim la vida la costat de la porta,
doncs amb tothom. Gaudiu de les propostes d’aquest poble que hi ha moltes per passar
el lleure, per gaudir del cinema, del teatre i coses interessants. Escriviu en els vostres
desitjos allò que us interessi més a nivell personal a veure si passa, treballeu i també no
ho espereu, només si us ho porten, tant de bo fos així però potser val la pena que tots
ens hi posem a remar.
I en els desitjos col·lectius, doncs que el de la majoria sigui escoltat, que la justícia del 19
sigui real, que hagi gent que assoleixi la llibertat i pugui tornar al seu país lliurement i els
que desitgem república, tant de bo que aquests reis, els únics que reconeixem, els que
venen el 5 de gener a la nit, ens la portin, que aquesta l’agafarem amb ganes.
Que tingueu un bon Nadal i s’aixeca el Ple.
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DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Helena Muñoz Amorós, secretària de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a efectes
d’aquesta sessió, certifico que el seu contingut íntegre plasma el desenvolupament de la
sessió del Ple corresponent, en el lloc i la data de la sessió.
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