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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL VEÏNS PER RUBÍ (VR) PER LA 
CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA DEIXALLERIA DE REFERÈNCIA A LES 
URBANITZACIONS 

 

VEÏNS PER RUBÍ (VR) 

 

El Grup Municipal Veïns per Rubí, d’acord amb el que estableix l’article 13 del 
Reglament Orgànic Municipal, presenta la següent moció per escrit per via 
correu electrònic, per a la seva votació i adopció al Ple de l’Ajuntament de Rubí. 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

L’Agència Catalana de Residus defineix les deixalleries com els centres de 
recepció selectiva de productes per a la reutilització i de residus municipals per 
a tractaments posteriors: la preparació per a la reutilització, la valorització i la 
disposició final. Aquestes instalꞏlacions estant orientades a residus especials en 
petites quantitats (pintures, dissolvents, bateries...), residus voluminosos 
(mobles, electrodomèstics...), vegetals i runes. 

La deixalleria és una instalꞏlació que permet assolir nivells més alts de recollida 
selectiva i que també pot prestar tasques de suport al servei municipal de 
recollida de residus. 

Actualment, Rubí disposa d’una deixalleria municipal a Cova Solera, amb 
contenidors i recipients on es poden abocar residus de forma diferenciada. Una 
part d’aquests residus són reutilitzables, i la resta s’envien a plantes de 
tractament. 

El pla local de residus 2019-2025 planteja reconvertir aquest espai en un 
“Centre de Serveis Mediambientals”, aprofitant la seva ubicació al costat de la 
riera, del Torrent de les abelles, així com els horts municipals, per oferir un 
servei de botiga de venda de productes de segona mà, espai d’intercanvi, de 
reparacions, tallers, a més del servei de lloguer de vaixella reutilitzable que ja 
s’ofereix. 
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A més, Rubí disposa d’un servei de deixalleria mòbil amb 75 punts de parada 
on deixar en horaris concrets residus que no es poden llençar als contenidors 
de recollida selectiva. Cal dir, en aquest cas, que precisament en les 
urbanitzacions, algunes persones o empreses fan un mal ús d’aquests punts i 
esdevenen punts incontrolats d’abocadors ilꞏlegals. D’altra banda, no tots els 
tipus de residus es recullen amb aquest servei. 

Pels mobles i trastos vells, o les restes de l’esporga d’arbres i arbustos, a més 
de la deixalleria de Cova Solera, tenim el servei de recollida al portal de casa a 
través del telèfon verd. 

Malgrat els serveis abans esmentats, la distribució territorial de la població a 
Rubí es concentra, d’una banda, en un nucli urbà amb una densitat de població 
important, i d’altra, a les diferents urbanitzacions, que ocupen una extensa 
superfície, amb una població creixent durant els últims anys, que requereixen 
una sèrie de serveis dels quals no disposen (diferents equipaments i serveis). 
Actualment, els habitants de les urbanitzacions representen aproximadament 
un 15% del total de població del municipi.  

Un d’aquests serveis inexistents és una deixalleria específica que faciliti l’accés 
a les persones que viuen a les nostres urbanitzacions.  Cal destacar que els 
punts més llunyans de les urbanitzacions, se situen a uns 9 km de la deixalleria 
de Cova Solera, mentre que la distància a la deixalleria més propera del 
municipi veí de Terrassa se situa a 6 km. (amb servei gratuït pels seus 
ciutadans). 

Per instalꞏlar una nova deixalleria, d’acord amb l’article 49 del Decret Legislatiu 
1/2009, de 21 de juliol, l’Ajuntament hauria de reservar el sòl necessari, a 
través dels seus instruments de planejament urbanístic, per establir el seu 
emplaçament i, també, hauria de contemplar-se en el Pla d’Equipaments del 
municipi. 

Per una població lleugerament superior a deu mil habitants que viuen a les 
nostres urbanitzacions, es podria valorar la construcció d’una deixalleria de 
Tipus A, d’acord amb les recomanacions de l’Agència Catalana de Residus, 
amb un mínim de 625 m2. 

 

Per tots els motius exposats, el Grup Municipal VR proposa al Ple els següents 
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ACORDS 

 

1- Estudiar la viabilitat per instalꞏlar una nova deixalleria municipal per 
donar servei a les urbanitzacions, estratègicament ubicada, per facilitar 
l’accés a tots els seus habitants. 
 

2- Estudiar l’opció de crear punts verds de barri o de districte fixos, com a 
instalꞏlacions mediambientals de dimensions més reduïdes i de 
proximitat, per poder portar residus de petites dimensions, amb un horari 
ampli. 
 

3- Modificar el Planejament Urbanístic vigent per reservar el sòl necessari 
per a aquesta nova instalꞏlació. 
 

4- Traslladar aquest acord a totes les AAVV de les urbanitzacions. 


