ESBORRANY

Pla de Prevenció i Gestió de Residus Municipals de
Terrassa 2014-2020
6. Objectius i línies estratègiques

Partint de la normativa en matèria de residus existent, les conclusions
extretes de l’anterior Pla, de la diagnosi de generació i gestió de residus del
municipi i de la prognosi pel període 2015-2020, és necessari determinar els
objectius en matèria de prevenció i gestió de residus municipals amb horitzó
2020.
En primer lloc, i com a eix vertebrador del present Pla, es determina com
objectiu global l’establiment de les línies estratègiques en matèria de
gestió de residus municipals per contribuir a la prevenció de residus
i al foment de la visió del residu com a recurs.
Per tal de desenvolupar aquest objectiu general es treballarà sobre cinc
línies estratègiques, de les quals es desprendran objectius específics.

1. Reduir

la

generació

de

residus,

impulsant

la

prevenció

i

particularment la reutilització.
2. Incrementar la valorització material del conjunt de residus, des d’una
òptica de l’economia circular i baixa en carboni.
3. Adequar els sistemes de recollida a les necessitats del municipi.
4. Fer transparent i sostenible la gestió de residus, tenint en compte els
ingressos i despeses d’aquesta.
5. Contribuir a la lluita contra el canvi climàtic i altres impactes
ambientals associats a la gestió de residus.
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Cadascuna

de

les

línies

estratègiques

porten

associats

objectius

específics, aquests poden ser:


Qualitatius: són aquells objectius que per la seva naturalesa no es poden
quantificar com pot ser la promoció d’una activitat en concret, o la
implicació de certs actors, etc.



Quantitatius: són aquells objectius que tenen un valor cert i per tant es
poden definir unívocament com la generació per càpita.

1. Reduir

la

generació

de

residus,

impulsant

la

prevenció

i

particularment la reutilització.
1.1

Reduir de forma efectiva la generació de residus, i concretament
assolir l’any 2020 un 15% de reducció en pes de la generació per
càpita de residus respecte l’existent l’any 2010.

1.2

Fer arribar a la ciutadania la necessitat d’adoptar estils de vida i
hàbits de consum responsables que afavoreixin la prevenció de
residus i la seva correcta gestió.

2

ESBORRANY

1.3

Millorar el coneixement sobre tot el cicle dels recursos materials i
energètics per tal de difondre la visió dels residus com a recurs i
maximitzar la contribució dels residus a aquest cicle.

1.4

Incrementar el coneixement entre la població de l’oferta existent
de productes reutilitzables o de segona mà.

1.5

Fomentar l’allargament de la vida útil dels productes, posant un
èmfasi específic en la lluita contra l’obsolescència programada i
l’obsolescència percebuda.

1.6

Desenvolupar i consolidar mercats funcionals i amb capacitat
d’absorció per a productes procedents de la preparació per a la
reutilització.

1.7

Foment de la reutilització de residus a través de les deixalleries

1.8

Incentivar les bones pràctiques de prevenció de residus

1.9

Fomentar la reducció del malbaratament alimentari en els àmbits
del comerç, la restauració i domèstic.

1.10

Fomentar la reducció de les bosses comercials de nanses d’un sol
ús de plàstic.

2. Incrementar la valorització material del conjunt de residus, des
d’una òptica de l’economia circular i baixa en carboni
2.1

Incrementar la qualitat de la recollida selectiva de la FORM,
assolint l’any 2020 un nivell d’impropis inferior al 10% en pes.

2.2

Incrementar la qualitat de la recollida selectiva dels envasos
lleugers, assolint l’any 2020 un nivell d’impropis inferior al 20% en
pes.

2.3

Incrementar la recollida selectiva bruta dels residus municipals
fins un nivell mínim del 60% respecte els residus generats.

2.4

L’any 2020, recollir selectivament com a mínim el 60% en pes de
la fracció orgànica generada

2.5

L’any 2020, recollir selectivament com a mínim el x% en pes de la
fracció tèxtil i calçat generada.

2.6

L’any 2020, recollir selectivament com a mínim el x% en pes de la
fracció oli de cuina generada.
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2.7

Impulsar noves vies de valorització material per residus de
deixalleria (plàstic, fusta, ...)

3. Adequar els sistemes de recollida a les necessitats del municipi
3.1

Promoure els sistemes de recollida que facilitin la coresponsabilitat
dels usuaris, permetin el control del lliurament dels residus i
fomentin la qualitat i quantitat dels residus recollits selectivament.

3.2

Promoure sistemes de recollida d’envasos que impliquin a tots els
agents de la cadena a través de la logística inversa.

3.3

Millorar el servei de recollida selectiva, amb la participació de tots
els agents implicats i una millor planificació i organització, amb la
dotació de recursos econòmics suficients

3.4

Integració d’iniciatives d’inclusió social al servei de recollida

3.5

Millorar del seguiment i control de la prestació del servei i l’atenció
ciutadana oferta

4. Fer transparent i sostenible la gestió de residus, tenint en compte
els ingressos i despeses d’aquesta
4.1

Afavorir la transparència en relació als costos de gestió de residus.

4.2

Impulsar processos de participació ciutadana en l’àmbit de la
prevenció i la gestió de residus.

4.3

Mantenir com a mínim l’índex de cobertura de la taxa de residus
assolit al 2013 fins l’any 2020.

4.4

Adequació del sistema de bonificacions a les realitats socials i
econòmiques de la ciutadania i incentivant la sensibilització
ambiental

4.5

Modificació de normativa local relacionada amb residus a arrel de
la present planificació

5. Contribuir a la lluita contra el canvi climàtic i altres impactes
ambientals associats a la gestió de residus
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5.1

Reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle associades a la
gestió de residus en un 30% respecte de l’existent l’any 2013.

5.2

Reduir l’impacte acústic en les operacions de recollida de residus.

5.3

Potenciar

la

participació

del

municipi

en

estaments

supramunicipals per tal de promoure el desenvolupament del Pla
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