Aquesta ordenança dins l’àmbit de les competències de l’Ajuntament de Dosrius i dins el
seu terme municipal té per objecte la regulació de la gestió de residus municipals.
El model actual de gestió a Dosrius ofereix un gran nombre d’ubicacions de contenidors
creant àrees on predominen els contenidors de la Fracció de Resta, Fracció orgànica de
residus municipals (FORM) i la Poda. Els contenidors actuals responen a dos models de
recollida diferents: recollida de càrrega posterior, i de càrrega superior (iglús). Els
contenidors de recollida selectiva de les fraccions d’envasos, paper i cartró es troben en
menor nombre d’ubicacions i són de recollida amb càrrega superior. Els contenidors de la
fracció resta, Form i Poda són de recollida amb càrrega posterior. Aquests dos models
representa l’ús de dos models de camió diferents, adaptats a cadascun. Amb dades del
2015 la recollida per a les fraccions de Form, envasos, paper i vidre han representat un
16% de la recollida total (veure gràfic 1).
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Actualment la gestió dels residus al municipi de Dosrius es regula per l’ordenança
municipal de recollida de residus al municipi de Dosrius 2013
(https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2013&05/022013012458.pdf)

JUSTIFICACIÓ I MODIFICACIONS PROPOSADES
La iniciativa que es proposa en relació a la futura norma es planteja partint dels canvis en
el model de gestió actual. Aquests canvis són:
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Implantar la recollida porta a porta al municipi de Dosrius.
Reduir les àrees de recollida i crear àrees completes.
Augmentar la capacitat dels contenidors.
Implantar un únic sistema de recollida en relació a la recollida de contenidors i que
aquest sigui el de càrrega lateral.
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S’estableixen les condicions en les quals es farà la recollida de les bosses per a cada
fracció per tal de garantir la màxima seguretat del servei i afavorir les condicions
higienico-sanitàries.
En el cas d’incomplir amb l’ús del model porta a porta la detecció de les incidències i/o
infraccions es poden detectar i alhora solucionar amb més facilitat.
Altres nuclis
Les àrees integrals de recollida selectiva estaran formades amb contenidor de major
capacitat que permetrà reduir el nombre d’abocaments al carrer i el nombre de residus
abocats fora de contenidors.
Facilitar els recursos necessaris per tal d’incrementar la recollida selectiva al municipi
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La recollida porta a porta permet augmentar el % de recollida selectiva donat que es
tipifica clarament quin residu es recull segons el calendari setmanal.

Recollida de l’Oli
S’incorpora la descripció de les condicions de lliurament de l’oli usat així com dels servei
municipals que es disposa per a la seva posterior gestió.
Recollida de la PODA
La recollida del residu verd assimilable a la brossa es farà a través d’una trucada prèvia i
es realitzarà la recollida dos dies a la setmana, les millores per aquest servei serà la
retirada d’aquests contenidors de manera que es reduirà el nombre d’abocaments fora de
contenidor o l’abocament d’impropis en el contenidor de Poda.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
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Els objectius que imposa la Unió Europea pel 2020 són d’un 50% de recollida selectiva.
Actualment el municipi de Dosrius es troba per sota de la mitjana de Catalunya (>36%),
amb l’aprovació de la proposta de canvis de la norma, es preveu que les recollida
selectiva (únicament contemplant Form, Envasos, Paper/Cartró i Vidre) sigui:
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El nucli de Dosrius
La desaparició de les àrees de contenidors comporta una millora en la imatge del municipi
donat que evita punts d’acumulació de residus.
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a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la nova norma són:
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Aportar els recursos necessaris perquè es dugui a terme un increment en la recollida
selectiva del municipi.
Millorar la imatge dels carrers i de les àrees actuals de recollida.
Especificar les condicions de lliurament dels residus i restablir les sancions derivades d’un
mal us del model del gestió de recollida de residus.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.
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Les solucions alternatives no reguladores són el fet de facilitar els recursos necessaris per
assolir l’objectiu mínim del 50% de la recollida selectiva per a l’any 2020, com és la
creació d’àrees completes i la recollida Porta a porta. Paral·lelament hi haurà un major
seguiment de possibles infraccions en relació a un mal ús dels recursos destinats a la
gestió de residus i així vetllar per el millor funcionament del nou model de gestió.
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c) Objectius de la norma
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Si a més considerem els residus gestionats per la deixalleria, els voluminosos i d’altres
residus, el % final de recollida de selectiva milloraria respecta la situació actual del
municipi.
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