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-Nota de premsa- 
 
Evolució de la recollida de residus a Mollet del Vallès 
 
 
Des de 2006 l’Ajuntament de Mollet, a través del servei de Qualitat Ambiental, ha 
iniciat diversos projectes per tal de millorar la gestió de les diferents fraccions dels 
residus municipals.  
Entre les actuacions dutes a terme a llarg del 2009 podem destacar: 

- Nous contenidors de rebuig previstos d’un sistema d’obertura dotat amb una 
palanca manual per tal de facilitar que la gent amb més dificultats pugui obrir 
els contenidors sense tan esforç. 

- Augment de la capacitat de contenidors de recollida de la fracció orgànica 
(aquests contenidors disposen d’un sistema innovador de filtres d’olors). 

- Increment de la quantitat de punts de recollida selectiva i el volum dels 
contenidors destinats a aquesta finalitat. Així doncs i tenint en compte les 
dades de gener a novembre de 2009, el total de contenidors de recollida 
selectiva (paper i cartró, envasos i vidre) eren de 481 i el número d’àrees amb 
contenidors de recollida selectiva i rebuig de 162. 

- Recollida porta a porta del paper i cartró d’origen comercial  
- Recollida de la fracció d’orgànica de grans productors. 
- Desballestament de mobles i estris vells a la deixalleria municipal. 
- Obres a la Deixalleria municipal per a poder adaptar-la i col·locar-hi una caixa 

per la recollida de les restes de poda de la brigada de jardineria. 
- Noves papereres de paper i cartró i envasos per les escoles i centres cívics. 
- Completar la campanya de distribució dels packs de bosses per la separació 

domèstica dels residus. 
- Distribució de cubells d’orgànica de 10 litres per la separació domèstica de 

matèria orgànica a la Parada Verda. 
- Repartició de 5700 carmanyoles entre els escolars del municipi, com a part del 

projecte del Consell d’Infants de Mollet (CIM). 
- Exposició l’”Inflable” de l’Agència de Residus de Catalunya, amb l’objectiu de 

comunicar els conceptes de la recollida selectiva, tot fomentant-ne la 
participació. 

- Campanya R-ciclejoguina amb la finalitat de recollir joguines amb components 
elèctrics i electrònics i sense. 

- Noves campanyes d’educació ambiental a la Parada Verda per tal d’incentivar 
la minimització dels residus. 

- Noves campanyes de sensibilització ambiental a les minideixalleries urbanes 
de Mollet, tot fomentant la recollida selectiva i la valorització dels residus. 

- Posada en marxa del nou servei de Deixalleria Mòbil. 
- Reducció d’un dels 3 recorreguts de recollida de rebuig, com a resposta a 

l’optimització del servei, i sobretot, al descens del rebuig recollit. 
 
Arran d’aquestes actuacions i, conjuntament, amb la favorable resposta dels 
ciutadans, ha permès que des del 2005 i fins al 2009 i si es compara el període de 
gener a novembre, s’hagi augmentat en un 36,52% la recollida de la fracció orgànica 
dels residus (orgànica + fracció verda de jardineria), en un 43,66% la recollida de la 
fracció paper i cartró, en un 163,53% la recollida de la fracció envasos i en un 95,71 la 
recollida de la fracció vidre. Aquest augment de la recollida selectiva de les fraccions 
valoritzables ha suposat al mateix temps una disminució en el rebuig domiciliari del 
13,71% i del 14,26% si es té en compte tant el rebuig domiciliari com el provinent de 
les escombradores i els voluminosos.  
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També s’han recollit més de 400 tones anuals de fusta, ferralla, electrodomèstics, etc. 
procedents del desballestament de mobles i trastos vells (servei iniciat l’any 2007) i 
que s’han pogut reciclar. 
 
Si la comparació anterior es realitza pel període de gener a novembre de 2008 amb el 
mateix període de 2009 les dades obtingudes suposen un augment del 6,92% de la 
recollida de la fracció orgànica, amb una taxa d’impropis del 3,14%, un augment del 
3,20% de la fracció paper i cartró, i un augment del 23% tant de la fracció envasos 
com de la fracció vidre. Així mateix, el rebuig domiciliari també disminueix en un 7,8% i 
en un 7,09% si es considera el rebuig domiciliari, el de les escombradores i els 
voluminosos. 
 
Aquestes dades connoten l’esforç, la voluntat i el compromís per part de l’Ajuntament 
de Mollet del Vallès i de tots els molletans i molletanes per tal de fomentar la 
minimització i la recollida selectiva dels residus municipals.  
Però no només es percep una major implicació i participació en temes de residus sinó 
en d’altres àmbits com és l’estalvi d’aigua, l’energètic així com la millora de la qualitat 
de l’aire. En aquest aspecte cal destacar que aquest any 2009 i per segon any 
consecutiu s’ha instal·lat a Mollet del Vallès, l’Ambibus. Aquesta és una unitat mòbil 
d’educació ambiental del Departament Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya que té com a objectiu explicar la importància de la qualitat de l’aire pel 
benestar de les persones. Aquesta segona edició que es va instal·lar a la Plaça Major, 
del 9 fins al 15 de novembre, va comptar amb la participació d’un total de 332 visitants, 
un 4,22% més que l’any 2008 i la visita de 5 escoles, 3 més que l’any anterior.  
 
 


