
  ESBORRANY 

2. Marc normatiu de la gestió de residus 
 

L’objectiu de la normativa de la Unió Europea, estatal, autonòmica i local en matèria de 

residus és establir el marc jurídic que ha de regir la gestió dels residus, les mesures 

destinades a la protecció del medi ambient i la salut de les persones, mitjançant la 

prevenció o la reducció dels impactes adversos de la generació i gestió dels residus, la 

reducció dels impactes globals de l’ús dels recursos i la millora de l’eficiència d’aquest 

ús. 

La normativa bàsica en matèria de residus que es descriurà a continuació fixa, entre 

altres, quina és la jerarquia d’operacions que han de regir la gestió de residus. Aquesta 

jerarquia prima la prevenció de la generació dels residus, impulsant en segona 

instància la seva preparació per a la reutilització, en tercera instància el seu reciclatge 

o aprofitament material, seguit d’altres tipus de valoritzacions inclosa l’energètica, i 

finalment la disposició o eliminació segura, quan la resta d’opcions no ha estat 

possible. 

 

 

Imatge x.- Jerarquia de gestió dels residus establerta per la normativa vigent 

 

Així mateix, la normativa de caràcter bàsic fixa uns objectius en matèria de, prevenció, 

preparació per a la reutilització i reciclatge dels residus municipals, entre ells es 

destaca: 
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En quant a la normativa autonòmica, un cop finalitzada l’etapa de planificació 2007-

2012 establerta pel Programa de gestió de residus industrials de Catalunya – 

PROGRIC, Programa de gestió de residus municipals de Catalunya – PROGREMIC, 

Programa de gestió de residus de la Construcció a Catalunya – PROGROC i el Pla 

Territorial Sectorial d'Infraestructures de Gestió de Residus Municipals de Catalunya, 

s’aborda un nou període que, en aquesta ocasió, abasta fins a 2020, en línia amb 

altres instruments de planificació rellevants a nivell de la Unió Europea. En aquesta 

etapa, l’instrument bàsic és el Programa general de prevenció i gestió de residus i 

recursos de Catalunya 2013-2020 (PRECAT20) i, pel que fa a les infraestructures, el 

Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 

2013-2020 (PINFRECAT20). En aquests moments els Plans estan pendents 

d’aprovació definitiva. 

Donat el paral·lelisme en el temps i la importància que aquests Plans tenen sobre la 

gestió municipal, es fa un resum dels seus continguts per tal de d’adaptar el Pla 

municipal als requeriments establerts en la planificació autonòmica en l’annex x. 

Entre els objectius quantitatius del PRECAT20, cal destacar: 

 

 

 

Reducció en pes del conjunt dels residus produïts en 2020 un 10% 
respecte els generats al 2010 (Llei 22/2011) 

Abans de 2020 la quantitat de residus domèstics i comercials destinats a 
preparació per a la reutilització i reciclatge per a les fraccions de paper, 
metalls, vidre, plàstic, biorresidus i altres fraccions reciclables hauran 
d’assolir, en conjunt, com a mínim el 50% en pes (Llei 22/2011) 

Reduir de forma efectiva la generació primària total de residus de 
Catalunya, municipals, industrials i de la construcció, i concretament assolir 
l’any 2020 un 15% de reducció en pes de la generació de residus respecte 
l’existent l’any 2010. 

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

Incrementar la qualitat de la recollida selectiva dels envasos lleugers, 
assolint l’any 2016 un nivell d’impropis inferior al 25% en pes  

Per a l’any 2020, incrementar la recollida selectiva bruta dels residus 
municipals fins un nivell mínim del 60% respecte els residus generats 
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Pel que fa a la normativa local, aquesta va dirigida a regular la gestió de residus al 

municipi, tant des del punt de vista operacional com econòmic a través de l’ordenança 

fiscal. 

A continuació es fa un resum del marc normatiu de referència. A l’Annex x es 

complementa i analitza de manera detallada cada un dels textos i en especial la 

referent al municipi per tal de poder extreure conclusions de les mateixes de cara al 

desenvolupament del present Pla. 

 

ÀMBIT EUROPEU 

Comunicació de la Comissió al parlament europeu, al Consell, al Comitè econòmic i social 

europeu i al Comitè de les regions. Cap a una economia circular: un programa de zero residus 

per a Europa. COM (2014) 398 final 

Comunicació de la Comissió al Parlament europeu, al Consell, al Comitè econòmic i social 

europeu i al Comitè de les regions. Full de ruta cap a una Europa eficient en l'ús dels recursos. 

COM (2011)571 final 

Estratègia Europa 2020. Una estratègia per un creixement intel·ligent, sostenible e integrador 

(Comunicació de la Comissió de 3 de març de 2010). COM(2010) 2020 final 

Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008, sobre 

residus i per la qual es deroguen determinades Directives. 

Estratègia temàtica sobre la prevenció i reciclatge de residus (Comunicació de la Comissió de 

21 de desembre de 2005) 

ÀMBIT ESTATAL 

Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, i posteriors modificacions. 

Resolució de 20 de gener de 2009, de la Secretaria d’Estat de Canvi Climàtic, per la que es 

publica l’Acord del Consell de Ministres pel qual s’aprova el Pla Nacional Integrat de Residus 

per al període 2008-2015 

ÀMBIT AUTONÒMIC 

Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2013-2020 
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(PRECAT20) 

Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2013-

2020 (PINFRECAT20) 

Decret 16/2010, de 16 de febrer, pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’infraestructures de 

gestió de residus municipals. 

Decret 87/2010, de 29 de juny pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus municipals de 

Catalunya (PROGREMIC) i es regula el procediment de distribució de la recaptació dels cànons 

sobre la disposició del rebuig dels residus municipals. 

Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus industrials de 

Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de 

gestió de residus. 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 

residus 

ÀMBIT LOCAL 

Ordenança reguladora de la neteja pública i de la gestió dels residus de Sabadell 

Ordenança fiscal 3.6. Taxa per a la prestació dels serveis de prevenció i gestió dels residus 

municipals i assimilats a aquests 

 
 

 

 

 

https://aoberta.terrassa.cat/normativa/detallNormativa.jsp?id=00802

