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La generació de residus és una de les principals problemàtiques ambientals actuals, tant per
l’impacte ambiental que requereix la seva gestió com per la necessitat d’infraestructures per a la
seva recollida i tractament. La prevenció de residus, primer esglaó en la jerarquia de residus, exigeix
un canvi significatiu de la seva gestió, així com la implicació de tots els actors involucrats:
administracions, empreses, comerços, associacions, ciutadania, etc. Especialment important és el
paper que juguen els governs locals, els quals són actors clau en la planificació i gestió dels residus
i els que, en bona part, han d’executar de forma directa les accions concretes que derivin de les
polítiques marc.
La generació de residus a Catalunya s’ha incrementat entre els anys 1995 i 2019 un 30%, arribant a
una generació per càpita de 1,44 kg/hab/dia. Tot i l’increment, cal destacar que després del màxim
de generació per càpita assolit l’any 2004 arribant als 1,66 kg/hab/dia, en els darrers anys s’ha
observat una tendència al descens fins a l’any 2013 que es produeix una estabilització amb una
lleugera tendència a l’alça en els darrers anys. Motiu pel qual és necessari actuar per revertir
aquesta tendència.
En els darrers anys s’han impulsat noves polítiques de prevenció a diferents nivells que han permès
ajudar a frenar el constant creixement en la generació de residus. A nivell de Catalunya, el Programa
General de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya 2020 (PRECAT20) estableix
l’objectiu de reduir de forma efectiva la generació de residus i concretament reduir, com a mínim,
en un 15% en pes la generació primària total de residus de Catalunya, municipals, industrials i de la
construcció respecte de l’any base 2010. Per assolir aquest objectiu, dins l’objectiu 4 de “reduir la
generació de residus, impulsant la prevenció i particularment la reutilització” estableix com a
actuació l’”Establiment de l’obligació legal d’elaboració de plans locals de prevenció per part dels
ens locals”.
L’ajuntament de Reus va elaborar el Pla Local de Prevenció de residus del municipi al període 2018
– 2022 que definia l’estratègia a seguir en l’àmbit de la prevenció a curt – mig termini, però ha vist
la necessitat de dur a terme una actualització d’aquest per tal d’adaptar-lo a la realitzat i a les noves
necessitats del municipi.
L’abast d’aquest nou pla s’estableix de l’any 2021 al 2026, i malgrat que els objectius generals del
PRECAT 20(2013 – 2020) fixen com a data el 2020, s’ha considerat que s’ha de continuar avançant
en la reducció de la generació de residus i marcar-se nous objectius més ambiciosos (mentre no
se’n fixin de nous per part d’altres institucions).
En aquest nou Pla de Prevenció es defineixen una sèrie d’accions a implantar en el municipi en els
propers anys, les quals han estat escollides en base a l’actualització del Pla anterior, criteris de cost
econòmic, potencial de prevenció de residus, complexitat d’implementació, etc.
Finalment, cal apuntar que els objectius fixats pel PRECAT o altres plans o normatives futures no
assoliran tan sols amb les accions derivades d’aquest Pla de Prevenció, sinó que seran fruit de la
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combinació amb altres polítiques de residus municipals, supramunicipals, nacionals, estatals i
europees.
A nivell europeu, destaca la Directiva 2008/98/CE, de 19 de novembre, sobre els residus i per la que
es deroguen determinades directives, la qual recull la prevenció de residus en primer terme pel que
fa a la jerarquia de gestió de residus, així com uns requisits generals sobre la responsabilitat
ampliada del productor. Aquesta fou recentment modificada per la Directiva 2018/851.
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Pel que fa a la normativa estatal de referència pel que fa a la prevenció, la Ley 22/2011 de 28 de
juliol, de residus y suelos contaminados, i el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR)
2016-2022 recullen els principis i objectius de la normativa europea aprovada fins a la data de la
seva publicació.
A nivell català, les referencies normatives principals en aquest àmbit són el Text refós de la Llei
reguladora dels residus, aprovat pel Decret 1/2009, de 21 de juliol, i el Programa General de
Prevenció i Gestió i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya 2020 (PRECAT20). Aquest darrer
estableix l’objectiu estratègic de reduir la generació de residus, impulsant la prevenció i
particularment la reutilització (reduir, com a mínim, en un 15% en pes la generació primària total
de residus de Catalunya, municipals, industrials i de la construcció respecte de l’any base 2010).
Dins aquest objectiu es contempla l’establiment de l’obligació legal d’elaboració de plans locals de
prevenció per part dels ens locals, i la creació de línies de suport tècnic i econòmic als plans locals
de prevenció, com a actuacions per a assolir l’objectiu.
Per tot això es proposa aprovar el Pla Local de Prevenció de Residus de Reus per a període 2021 –
2026.
Reus, a la data de signatura del document.

AJUNTAMENT DE REUS
Medi Ambient

Ramon Castellví Andreu
Cap de Servei de Medi Ambient
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