
Ref.: 2020/2462/1 - Aprovació PLA LOCAL DE PREVENCIO I GESTIO DE RESIDUS 2020-2023

Diligència

Per fer constar que el present document correspon a la transcripció de l'acord aprovat per Ple
en sessió que va tenir lloc en data 26 de febrer de 2020.

« El President de la Comissió Informativa de Territori i Medi Ambient, 

Proposa al Ple, l'adopció del següent ACORD:

Ref.: Exp. 1-2020 Aprovació pel Ple Municipal del nou Pla Local de Prevenció i Gestió
de Residus 2020-2023

Vist que, l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat disposava d’un pla en relació a la
prevenció i gestió dels residus municipals, en el període 2013-2016, el qual ha deixat
de tenir vigència.

Vista la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, segons la qual, “La
planificació de la gestió dels residus és un altre instrument essencial de la política de
residus. Per això, aquesta Llei desenvolupa aquests plans a escala nacional,
autonòmica i local”

Vist que l’esmentada llei, fixa objectius i mesures en la gestió dels residus. I en el seus
articles 12.5c) i 17.3 estableix les competències que poden ser exercides per les
entitats locals, en vers la prevenció i gestió de residus, així com les competències que
els resulten exigibles a aquestes administracions.

Vist que la dita norma legal, en l’article 22 fixa objectius específics de la recollida
selectiva. Pel que fa els residus municipals hauran d’assolir, en conjunt, com a mínim
el 50% en pes a l’any 2020.

Vist l’informe de 10 de gener de 2020, del Tècnic de Medi Ambient, en mèrit del qual,
es considera urgent dotar a l’Ajuntament de Cornellà de la seva renovació i alhora
anar un pas endavant i analitzar la gestió global dels residus municipals i identificar
quines optimitzacions serien viables per poder assolir els objectius en prevenció de
residus i en la millora de la seva gestió.

Vist la definició dels objectius de l’esmentat pla de residus, segons l’informe tècnic:



El Pla local de Prevenció i Gestió de Residus 2020-2023 hauria de ser l’instrument que
permeti establir l’estratègia per assolir els objectius fixats. El nou Pla està estructurat
en tres línies estratègiques

- Reducció dels residus mitjançant la promoció de la prevenció i la  reutilització

- La valorització dels residus, des del punt de vista de l’economia circular i baixa en
carboni

- I la transparència i la sostenibilitat econòmica de la gestió pública de residus

Per aconseguir portar a la pràctica aquests propòsits, s’han establert una sèrie
d’actuacions concretes. Aquestes inclouen, entre d’altres:

- Limitar la publicitat a les bústies particulars
- Reduir al malbaratament alimentari
- Consolidar la recollida selectiva en festes i esdeveniments
- Promoure l’ús dels la vaixella i els embolcalls reutilitzables
- Foment de la reparació
- Fomentar el compostatge dels residus orgànics
- La  creació de campanyes de sensibilització (internes i externes)
- Creació d’una Xarxa de comerços sostenibles
- Revisar la gestió dels residus voluminosos, tèxtils i d’altres especials com l’oli de

cuina
- L’estudi de la individualització de la recollida selectiva
- La recollida comercial porta a porta, com a valorització dels residus
- Revisar l’ordenança de gestió de neteja
- Reforçar el règim sancionador i els impostos relacionats amb la generació de residus

Totes les accions plantejades suposen un pressupost de 1.313.000€ per tot el període
2020-2023.“

Vist el punt 3 de l’article 6 - Planificació de la gestió dels residus- del Decret Legislatiu
1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels
residus, “Les accions a què fa referència l'apartat 1, en l'ordre jeràrquic establert,
tenen el caràcter de prioritàries en la política ambiental de la Generalitat i de les
entitats locals en aquesta matèria i s'han de concretar en els plans i programes
corresponents.”

Atès el que disposa l’article 66.3 i) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del Text
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació al que disposa
l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, a
la nova redacció donada per la Llei 57/2003 de 16 de desembre.



El president de la Comissió Informativa de Territori i Medi Ambient, a proposta del
Tinent d’Alcalde de Polítiques Mediambiental i Comunitàries proposa l’adopció dels
següents

ACORDS

Primer.- Aprovar inicialment el Pla Local de Prevenció i Gestió de Residus per al
període 2020-2023.

Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública durant el termini de trenta dies
hàbils, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la
Província (BOPB) i a la seu electrònica, als efectes d’examinar-lo i formular
al·legacions.

Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord als Serveis municipals interessat.

 »

En Cornellà de Llobregat a la data i amb les signatures electròniques que figuren en aquest
document.
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