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Moció que presenta el Grup Municipal d’ICV-EUiA de Sant Cugat del Vallès per 

la millora de l’accessibilitat als contenidors.  
 
 
 
L’accessibilitat i la facilitat  de maniobra dels contenidors actuals a la nostra ciutat es molt 
millorable no solament per a les persones amb dificultats (gent gran,discapacitats, persones 
amb problemes visuals, etc.) sinó que son per a tothom. 
Molts municipis han iniciat el procés per la seva substitució per contenidors adaptats i 
integrats aprofitant  la renovació dels contractes de neteja de la ciutat. 
Un exemple podria ser Barcelona que ha impulsat un projecte pioner per posar en marxa 
nous models de contenidors adaptats i integrats mitjançant un estudi conjunt amb la 
Universitat Politècnica d Catalunya (UPC) i les empreses Ros Roca i Nord Engineering.  
Les principals conclusions que es van obtenir van ser: 
 
Que els models de contenidors majoritaris a la ciutat  tinguin un anclatge al terra perquè 
quedin fixes i no es moguin permetent que els contenidors sempre estiguin a la mateixa 
distancia de la vorera facilitant l’accessibilitat. 
 
Les obertures per dipositar els residus estaran a una alçada màxima de 122 centímetres, 
pensant en les persones amb cadira de rodes o de menys alçada. En les obertures 
s’eliminaran els anomenats “bigotis” per un altre tipus de tires de  plàstic. 
 
La mida de les obertures hauran de ser l’adequada a cada tipus de contenidors facilitant la 
introducció dels residus. 
 
Hi haurà un doble sistema d’obertura en el contenidors d’orgànica i rebuig perquè 
independentment  de les capacitats tothom pugui utilitzar algun dels dos, un manual (una 
palanca) i un amb els peus (un pedal). 
 
Que per obrir el contenidor, ja sigui amb el pedal o palanca, no calgui un esforç excessiu, i 
a més, la tapa del contenidor tindrà un sistema de tancament retardat. Això permetrà que 
els usuaris que ho necessitin podran accionar el pedal i la palanca i tot seguit llançar amb 
las dues mans els residus dins del contenidor. 
 
El pedal estarà a una alçada màxima respecte la vorera per evitar el menor esforç, i la 
maneta de la palanca tindrà un disseny anatòmic. 
 
Per a les persones que no puguin distingir els colors, els contenidors incorporaran unes 
marques tàctils (mesura de 10 centímetres i amb un relleu de 0,5 centímetres) que 
identifiquen cada fracció. Complementàriament els diferents colors es col·locaran als 
carrers sempre en la mateixa seqüència, és a dir, en el mateix ordre des del punt de vista 
de l’usuari  
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El Ple de l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès pren els següents acords:  
 

1. Incloure aquestes especificacions o similars, per a millorar l’accessibilitat, en els 
plecs de condicions de les noves contractes que es negociaran en breu. 

2. Abans de la entrega de les condicions a las empreses concessionàries es 
consensuarà  amb la Taula de Discapacitats i Mobilitat Reduïda.  

3. S’identificaran i s’eliminaran altres elements urbans que impedeixin un fàcil accés als 
contenidors. 

4. La ubicació dels contenidors respectarà sempre la lliure circulació dels vianants per 
les voreres. 

 
Sant Cugat, octubre de 2009 
 
 


