
La ciutadania hem de reduir i recollir selectivament els residus 
domèstics que generem. Els productors i les activitats econò-
miques també ho han de fer amb els residus comercials. A Sant 
Andreu amb la implantació del sistema porta a porta s’obre una 
oportunitat per implantar el model Residu Mínim. És una gran 
resposta a l’emergència climàtica en temps de pandèmia. 

El model de separació en 5 fraccions que proposa l’Ajuntament 
amb el suport d’Ecoembes (els que posen en circulació residus 
d’envasos), no podrà aconseguir superar el 60% de recollida se-
lectiva neta mentre que el model Residu Mínim de 4 fraccions 
ha aconseguit superar el 80%. No volem que els residus del 
barri s’incinerin, ni s’aboquin. Els residus d’aquí no poden fer mal 
allí, ni enlloc. Per aconseguir-ho, el millor model és Residu Mínim.

Al barri de Sant Andreu del Palomar vivim quasi més de 28.000 
habitants, en més de 11.500 habitatges. La proposta municipal 
de «canviar el sistema de recollida de contenidors per la recolli-
da porta a porta dels residus domèstics i comercials» (hi ha més 
de mil activitats econòmiques al barri) es planteja en dos sec-
tors i dues fases. Els residus s’hauran de treure de 20 a 22 hores.
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EL 5 D’ABRIL COMENÇARÀ LA CAMPANYA INFORMATIVA 
DEL PORTA A PORTA AL BARRI. 

EL 24 DE MAIG ÉS LA DATA ESCOLLIDA PER COMENÇAR 
EL NOU MODEL DE RECOLLIDA.



El model que ens proposa l’Ajuntament és fer 5 separacions:

1. VIDRE. Continuar amb contenidors al carrer.
2. ORGÀNICA. Cubell marró de 20 L a 40 L  [amb xip de siste-
ma de seguiment]. Amb bosses compostables.
3. PAPER I CARTRÓ. Bujol comunitari de 120 L a 240 [amb 
xip], Apilat en unifamiliars i blocs petits.
4. ENVASOS. Bossa groga de 60 L [amb xip], els primers 6 
mesos.
5. RESTA. Bossa gris de 35 L [amb xip].

La proposta municipal és que els residus higiènics i sanitaris 
(bolquers, compreses, restes higiènics de bany...) es posin en 
bosses negres dins d’un contenidor itinerant amb dotze punts 
d’aturada a Sant Andreu, matí i tarda, de dilluns a dissabte, de 
10 a 14 hores i de 16 a 20 hores. Aquest contenidor mòbil podria 
recollir també les bosses que no s’hagin pogut dipositar a la por-
ta de les cases de 20 a 22 hores, el que s’anomena un punt de 
recollida mòbil d’emergència.

Al Sector 1 No hi ha haurà recollida porta a porta ni dimarts, ni 
divendres ni diumenges.
Al sector 2 No hi ha haurà recollida porta a porta ni dilluns, ni 
dimecres, ni dissabtes,

Model residu mínim, porta a porta.

Què és el model Residu Mínim (RM)? És un model de classi-
ficació dels residus municipals en 4 fraccions: La prioritària, la 
fracció orgànica. La segona, el paper. La tercera el vidre... I la 
quarta és la fracció inorgànica: tots els altres materials recicla-
bles, envasos i la resta que no siguin tòxics. També preveu la 
bossa de restes higièniques.

1. VIDRE: Pot anar a la porta o al contenidor.
2. ORGÀNICA:  La prioritària, la fracció orgànica [cubell marró].
3. PAPER i CARTRÓ: El paper i cartró [apilat].
4. FRACCIÓ INORGÀNICA: Els altres materials reciclables, 
envasos i la resta.

El model Residu Mínim és més còmode i senzill perquè facilita 
a la ciutadania la classificació. I molt important!, deixa clares 
les responsabilitats: els veïns hem de separar correctament les 
nostres restes de menjar (la brossa orgànica); però els produc-
tors d’envasos i de residus que els posen al mercat s’han de fer 
responsables de recuperar-los i assumir les despeses de fer-ho, 
segons ho estableixen les lleis europees. Per això la fracció inor-
gànica es porta a una planta de triatge que han de pagar els fabri-
cants responsables i no la ciutadania i els ajuntaments com ara.



És possible implantar Residu mínim a Sant Andreu? Sí, com 
s’està fent als municipis de Torrelles de Llobregat, Castellbisbal, 
El Papiol o Molins de Rei. El més bàsic es fer només aquestes 4 
separacions (i la bossa de residus higiènics i sanitaris), i no po-
sar la bossa per la resta (grisa) perquè molts materials valuosos 
no es recuperen i es cremen o es porten als abocadors i fa que 
els que els han posat al mercat no se’n responsabilitzin.

Té un cost més elevat? Per a la població i el comerç és menys 
costós perquè s’estalvia una recollida (fracció resta) i s’obtenen 
més ingressos per la recollida de materials reciclables que es 
recuperen de la fracció inorgànica. El municipi paga menys cà-
non de residus en disminuir el rebuig que es porta a abocadors 
o incineradores.

Qui és contrari a que s’implanti el model Residu Mínim? Els 
productors de plàstics, els fabricants i grans distribuïdors de 
productes envasats (agrupats a Ecoembes) que no volen assu-
mir els costos dels residus i embolcalls que posen en circula-
ció que ara paguem els ciutadans per mitjà del rebut de l’aigua 
(TMTR) malgrat és una obligació de la normativa comunitària 
que aquí que no es fa complir.

És compatible Residu Zero i el model Residu Mínim? Si molt, 
totalment. És el millor model per fer realitat Residu Zero perquè 
prioritza la recollida i el compostatge de la fracció orgànica, la 
majoria de la nostra brossa, i contribueix a reduir els residus in-
necessaris i a responsabilitzar els qui els produeixen.

Cal acabar amb...

1. El malbaratament de materials i recursos. La recollida se-
lectiva bruta no arriba al 38,8% a Barcelona. El compromís no 
complert amb la legislació catalana era aconseguir el 60% l’any 
passat! Ara l’objectiu formal municipal és aconseguir el 65% el 
2030.

El model Residu mínim permetrà assolir aquests objectius i apli-
car la justícia ambiental i social en aquest tema dels residus. Per 
aquest motiu, Sant Andreu podem ser la locomotora tractora de 
Barcelona. En les nostres mans està aconseguir-ho.

2. Deixar d'exportar els residus de Sant Andreu arreu del món. 
Una quantitat molt important dels plàstics de residus de Sant 
Andreu no es reciclen i durant dècades han anat a parar a la Xina 
o d’altres països asiàtics. Ara van a l’abocador d’Hostalets de Pi-
erola, s’incineren a les fabriques de ciment (com la de Montca-
da) o a les incineradores de residus municipals (com la de Sant 
Adrià), i també a altres regions d’Espanya, o amb destinacions 
amagades. Cal prohibir i prevenir la quantitat d’envasos i em-
balatges de plàstic d’un sol ús i impedir que els de Sant Andreu 
s’incinerin o s’aboquin on sigui.

3. Reduir l’impacte climàtic dels residus. L’adopció de l’Emer-
gència Climàtica a Catalunya i Barcelona fan més urgent que 
mai la reducció i la implantació del model Residu Mínim. L’im-
pacte climàtic dels residus és molt rellevant. Qui cregui que 
estem davant d’una emergència, no té més remei d’adoptar el 
model Residu Mínim o fer un ús fraudulent de «Residu Zero». 
Cal tancar la incineradora de Sant Adrià i no obrir-ne de noves.
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Goliat
Ecoembes és una associació d’empreses que fan servir envasos 
i embalatges no reutilitzables de begudes i aliments. Ecoembes 
sols es fa càrrec a l’estat espanyol del 35% dels envasos i em-
balatges usats que és el que és recull als contenidors grocs, no 
del total d’envasos i embalatges que es consumeixen. La majoria 
dels envasos i embalatges es llencen a la fracció resta i acaben 
en abocadors o cremats en incineradores i fàbriques de ciment.

El model Residu Mínim, inclou la fracció inorgànica on van a 
parar tots els materials reciclables i la resta. Per tant recull la 
totalitat dels envasos i permet que els municipis puguin respon-
sabilitzar a Ecoembes del cost de la separació i recuperació.

Ecoembes s’oposa al model Residu Mínim i... a complir les obli-
gacions de les normatives de la Unió Europea que demanen que 
s’apliqui la Responsabilitat Ampliada del Productor. Intenten 
mantenir el privilegi de no pagar el total dels costos de la recolli-
da i recuperació dels envasos usats i dels materials aprofitables.

El negoci d’Ecoembes no és el de la reducció dels residus sinó 
continuar i augmentar més els envasos i els embolcalls d’un sol 
ús. S’oposa totalment al Sistema de Dipòsit Devolució i Retorn 
d’envasos (SDDR) i a la reutilització d’envasos, ja que cobra dels 
seus productors i falsifica i oculta la traçabilitat de la quantitat 
d’envasos que teòricament es reciclen. Ecoembes vol mantenir 
un model que sols els beneficia a ells i legitimar que es continuï 
el negoci insostenible d’usar i llençar, finalment rebutjat per la 
Unió Europea. El fals reciclatge i la publicitat enganyosa no són 
la solució, sinó la prevenció, la recuperació i la reutilització dels 
materials.

David
La Plataforma Ciutadana Residu Zero (PCRZ) agrupa moltes 
entitats veïnals de Sant Andreu i Barcelona i altres poblacions 
metropolitanes: entitats ecologistes i plataformes d’arreu del 
territori que es defensen de les agressions causades per les 
polítiques insostenibles i infraestructures que promouen les 
administracions i empreses privades que responen a interessos 
econòmics i privats i a un obsolet model de producció, consum i 
gestió de residus al país.

Per aquest motiu la PCRZ promou un canvi del model produc-
tiu, de consum i gestió dels residus a Catalunya, on no es pugui 
posar al mercat cap producte que no es pugui reutilitzar, reparar, 
reciclar fàcilment o compostar. La proposta d’una llei catalana 
de Prevenció de Residus, Residu Zero aposta per una reconver-
sió industrial i econòmica on es prioritzi la prevenció davant del 
fals reciclatge i la responsabilitat dels productors.


