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Fets
En els darrers anys s’han impulsat noves polítiques de prevenció de residus que
permetin ajudar a frenar el constant creixement en la seva generació.
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El Parlament Europeu i el Consell han aprovat les directives 2006/12/CE , 2008/98/CE i
2008/98/CE, sobre la gestió sostenible de residus, la seva reducció i valorització, que
proposen objectius quantitatius i qualitatius pel que fa a la recollida selectiva,
reciclatge i reducció. A la Directiva 2008/98/CE de 19 de novembre, modificada per
recent Directiva 2018/851, el tractament de la prevenció es troba en el primer terme
en la jerarquia de la gestió de residus.
La normativa estatal ha recollit els principis i objectius de les directives europees a
la Llei 22/2011 de 28 de juliol, de residus y sòls contaminats, i el Pla Estatal Marc de
Gestió de Residus (PEMAR) 2016-2022.
A Catalunya, el Reial decret 210/2018 de 6 d'abril, aprova el Programa General de
Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya 2020 (PRECAT) que transposa
els objectius de les directives europees i constitueix l'instrument programàtic de la
Generalitat de Catalunya per fer front als reptes de prevenció i gestió de residus. En
l’objectiu 4 de «reduir la generació de residus impulsant la prevenció i particularment
la reutilització», s' 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 municipals pel
període 2018-2022 que definia la estratègia a seguir en l’àmbit de la prevenció a curt i
mig termini, però ha vist la necessitat d’actualitzar aquest pla per adaptar-lo a la
realitat i a les noves necessitats del municipi.
El nou Pla de Prevenció de Residus defineix un sèrie d’accions per a implantar en el
municipi en els propers anys que han estat escollides en base a l’actualització del Pla
anterior, a criteris de cost econòmic, potencial de prevenció de residus, complexitat
d’implementació...
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En data 3 de desembre de 2020 el cap de servei del departament de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Reus emet l’informe tècnic favorable a aprovar la proposta del pla
municipal de prevenció de residus.
Fonaments jurídics
L’article 8 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) preveu, entre les competències
dels ens locals, la potestat de planificació.
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L'article 42 del Text refós de la llei reguladora dels residus provat pel Decret Legislatiu
1/2009, de 21 de juliol, estableix com a una competència pròpia del municipi la de
gestió dels residus.
L'article 12.5.c.1 de la Llei 22/2011 , de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats,
estableix que les entitats locals poden elaborar programes de prevenció i gestió de
residus de la seva competència. L'article 9.2 del TRLRR afeggeix que aquests
programes s'han delaborar d'acord amb el Programa de gestió de residus municipals
de Catalunya.
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Els articles 16 i 17 de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, dels drets d'accés a la informació,
de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient (incorpora
directives 203/4/CE i 2003/35/CE); que regulen la participació del públic en la
elaboració de plans en matèria de residus.
Articles 63 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i article 178 del TRLMRLC, quant al
procediment de tramitació d’ordenances i reglaments que resulta aplicable per
analogia, com a instrument de planificació, en la part que resulti procedent. L'òrgan
competent per aprovar inicialment el Pla Local de Gestió de Residus Municipals de
Reus, és el Ple.
Conclusions: En conseqüència, es proposa aprovar inicialment el Pla Local de Gestió
de Residus Municipals de Reus 2021-2026 i sotmetre’l a informació pública, d’acord
amb els tràmits que estableixen els articles abans esmentats .

Reus, 4 de desembre de 2020
La tècnica general de l’administració
Àrea de Medi Ambient

vist i plau del secretari general

Serveis Jurídics
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