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1. Introducció 
  

Amb el present Pla l’Ajuntament de Sabadell estableix les línies directrius que es volen 

seguir en els propers anys en quant a la prevenció i gestió de residus municipals. 

Defineix el model de prevenció i gestió de residus del municipi, estableix els objectius 

per al període 2015-2020 i programa les actuacions i els instruments necessaris per a 

l’assoliment d’aquests.  

Cal destacar que actualment a Catalunya s’ha iniciat el procés d’aprobació de la nova 

planificació de residus 2013-2020, el Programa general de prevenció i gestió de 

residus i recursos de Catalunya - PRECAT 20 i el Pla territorial sectorial 

d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya - PINFRECAT 20, i 

que la Llei 22/2011 de 28 de juliol de residus i sòls contaminats, estableix que cal 

definir programes de prevenció de residus. 

 

Àmbit competencial 

Les competències i funcions dels municipis segons el Text Refós de la Llei de Residus 

de Catalunya són: 

 

• La gestió dels residus municipals és una competència pròpia del municipi. 

• El municipi, independentment o associadament, ha de prestar, com a mínim el servei 

de recollida selectiva, de transport, de valorització i de disposició del rebuig dels 

residus municipals. 

• El municipi ha de gestionar el servei a què fa referència l’anterior apartat segons les 

determinacions bàsiques següents: 

o L’ajuntament adquireix la propietat dels residus sempre que li siguin lliurats 

per a la recollida en les condicions establertes per la normativa municipal 

aplicable. 

o L’ajuntament ha de promoure la valorització dels residus segons el programa 

general i el programa de gestió de residus municipals formulats per la 

Generalitat. 

1 
 



  ESBORRANY 
 

o L’ajuntament ha de prendre les mesures necessàries per garantir que en les 

operacions de gestió del servei es compleixen els objectius especificats per 

l’article 2 de la TRLRR. 

• Sens perjudici del que disposen els anteriors apartats, els ens locals competents 

poden obligar a les persones posseïdores de residus que, per llurs característiques 

esdevinguin perillosos, o difícils de recollir, transportar, valoritzar o tractar, a gestionar-

los per si mateixes o adoptar les mesures necessàries per a facilitar-ne la gestió. Els 

ens locals han de fonamentar les obligacions que derivin d’aquest apartat en raons 

justificades i basades en les característiques dels residus i en la incidència que tenen 

sobre els serveis municipals, la via pública o el medi ambient. 

• Els ajuntaments han d’exercir les competències de programació, planificació, 

ordenació i execució en matèria de gestió de residus dels residus municipals d’acord 

amb el Programa de gestió de residus municipals de Catalunya, que, en tot cas, ha de 

garantir l’autonomia local per prestar els serveis de gestió de residus municipals sota 

la seva responsabilitat. 

 

Àmbit d’aplicació 

L’àmbit d’aplicació del present Pla són els residus municipals generats a Sabadell. Es 

consideren residus municipals, d’acord amb l’article 3 del Decret Legislatiu 1/2009, de 

21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus, així com 

l’Ordenança reguladora de la neteja pública i de la gestió dels residus de Sabadell, en 

el seu article 10, aquells residus generats en els domicilis particulars, els comerços, les 

oficines i els serveis, i també els que no tenen la consideració de residus especials i 

que per llur naturalesa o composició es poden assimilar als que es produeixen en els 

dits llocs o activitats. Tenen també la consideració de residus municipals els residus 

procedents de la neteja de les vies públiques, zones verdes, àrees recreatives i 

platges; els animals domèstics morts; els mobles, els estris i els vehicles abandonats; 

els residus i els enderrocs procedents d’obres menors i reparació domiciliària. 

Un subgrup d’aquests residus el constitueixen els residus comercials, definits com 

aquells residus generats per l’activitat pròpia del comerç al detall i a l’engròs, 

l’hoteleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis. Són equiparables a aquest 

subgrup, als efectes de la gestió, els residus originats a la indústria que tenen la 

consideració d’assimilables als municipals.  
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