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Seguiment  de  Plans  i  programes  estratègics  de  l'Àrea  de  Territori  i
Sostenibilitat

1. Nom del Pla o programa: Pla local de prevenció i gestió de residus (Avanç)

2. Vigència: 2015-2020

3. Descripció:

La Junta de Govern Local va aprovar el 10 d’abril de 2015 l’avanç del Pla de prevenció i
gestió de residus municipals de Terrassa 2015-2020.

Les línies estratègiques recollides en aquest avanç són les següents:

1. Reduir la generació de residus
2. Incrementar la valorització material del conjunt de residus
3. Adequar  els  sistemes  de  recollida a  les  necessitats  del  municipi  i  millorar-ne

l’eficiència
4. Fer  transparent i sostenible la gestió de residus, tenint en compte els ingressos i

despeses.
5. Contribuir a la lluita contra el canvi climàtic i altres impactes ambientals associats

als residus.

Tanmateix  s’ha fet  necessària l’actualització  de l’avanç del  Pla i  allargar  el  termini  de
vigència fins l’any 2030. Per una banda, cal tenir en compte el retard en l’aprovació del
Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya (PRECAT20) que
s’ha retardat fins l’ any 2018. En paral·lel s’ha produït la tramitació del Pla de Prevenció i
Gestió de Residus i Recursos del Vallès Occidental (PREVOC 2016-2020). La lògica i
congruència entre plans assenyalava que havia d’existir coincidència en els seus objectius
i línies estratègiques. 

L'actualització  s’ha  redactat  amb  la  participació  de  la  Taula  de  Residus  formada  per
representants  veïnals,  associacions  de  comerciants,  entitats  socials,  tècnics  de
l’administració  local,  representants  de  l’empresa  municipal  que  presta  el  servei  de
recollida de residus i representants dels diferents grups polítics municipals.

El  Pla  de  prevenció  i  gestió  de  residus  municipals  de  Terrassa  2018-2030  es  troba
pendent d’aprovació.  El fet que s'hagi allargat la vigència permet un plantejament viable
per assolir els objectius quantitatius  de recollida selectiva i per poder executar totes les
actuacions previstes. 
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A Les línies estratègiques que ja quedaven recollides a l'avanç, s'afegeix el garantir un
model de decisió amb empresa pública i dotar aquesta de recursos suficient.

El Pla inclou cinquanta actuacions, distribuïdes de la següent forma:

• 14 actuacions de prevenció: promoció productes amb menys envasos, foment de la
compra i del consum responsable, promoció de l’intercanvi de béns, reducció del
malbaratament alimentari, etc.

• 22  actuacions  d’increment  de  la  recollida  selectiva  i  millores  dels  sistemes:
ampliació i millora de les deixalleries, millores en la recollida comercial, viabilitat
dels  sistemes de recollida  porta  a  porta,  implantació de sistemes d’identificació
usuaris  i  de pagament  per  generació,  ampliació  del  sistema de càrrega  lateral,
revisió de la recollida voluminosos, etc

• 11 actuacions sobre la gestió pública, la transparència i la sostenibilitat econòmica:
el contracte-programa i  la  dotació de recursos suficients a l’empresa pública,  la
formació dels treballadors, les millores en la informació i els sistemes de control, la
modificació taxa i l’actualització ordenança, etc

• 3 actuacions sobre la disminució dels impactes ambientals: la substitució vehicles i
les bones pràctiques

Manca, doncs, la confecció del document final i l’elevació del Pla per a la seva aprovació
per part del Ple, per la qual cosa el termini haurà de variar del 2018-2030 a 2019-2030 o
2020-2030

4. Criteris i metodologia utilitzada pel seguiment i/o l'avaluació del seu compliment

Una vegada aprovat el Pla de Residus es farà una avaluació continuada de l’evolució del
Pla  cada  any  per  observar  el  seu  compliment  i  grau  d’execució.  Es  calcularan  els
indicadors  d’execució  i  de  compliment  de  les  actuacions  d’acord  amb  el  calendari  a
realitzar.

Les actuacions de seguiment que s’inclouen són:

 Informe  de  tancament  d’actuacions: a  l’acabament  de  cada  actuació  es
portarà a terme un informe on s’inclogui una anàlisi  del  desenvolupament de la
mateixa amb el següent contingut:

o Valoració de resultats

o Dificultats i inconvenients trobats

o Propostes de millores

En  el  cas  d’actuacions  permanents  que  per  tant  no  tenen  data  d’acabament,
l’informe es realitzarà com a màxim 6 mesos després de la seva implantació.
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 Memòries anuals d’aplicació del Pla: cal realitzar un seguiment detallat dels
resultats,  de  les  actuacions  i  de  l'evolució  del  compliment  dels  objectius,  on
s’analitzin  els  indicadors  d’execució  en  funció  del  calendari  d’implantació  i  els
indicadors de seguiment anteriorment exposats. D'aquesta manera, en funció dels
resultats, es poden modificar les estratègies i/o actuacions previstes per  a l'any
següent.

5. Període d'avaluació

Pel que fa a l'avanç del Pla s'avaluen els anys 2017 i 2018.

El pla de residus contempla els següents períodes d’Avaluació i seguiment. S’estableixen
tres dates per a la realització de l’avaluació i el seguiment del Pla:

• 1ª avaluació i seguiment:  2022

• 2ª avaluació i seguiment:  2026

• 3ª avaluació i seguiment:  2030

Revisió final a l’acabament de la vigència del Pla: Aquesta revisió s'ha de realitzar quan
acabi el període d'aplicació del Pla. En aquest moment s'espera haver desenvolupat totes
les actuacions i haver arribat als objectius previstos. Segons els resultats i conclusions
d'aquesta revisió s'han de plantejar els objectius i les estratègies per al Pla del següent
període.

6. Actuacions realitzades

Durant el període 2017 i 2018, en el marc de l'Avança del Pla local de prevenció i gestió
de residus s'ha desenvolupat, entre d'altres, les següents actuacions.

 S’ha implantat de manera satisfactòria, la 3ª línia de recollida lateral  en diferents
zones  dels  barris  de  la  ciutat  de  Vall  paradís,  Cementiri  Vell,  Poble  Nou-Zona
esportiva, Ègara, Tor ressana, Ca n’Anglada i Can Palet

 S’han  incrementat,  de  forma  molt  significativa,  les  tasques  d’inspecció  amb  la
incorporació de quatre inspectors i un coordinador en horari de tarda. 

 En relació a l'any 2017, el nombre de reclamacions ateses per al secció de residus
de Medi Ambient,  no ha sofert variacions importants. Sí que cal  fer esment que
l'any 2018, s’ha posat en marxa el gestor d’incidències i manteniment, i la aplicació
informàtica Cuidem Terrassa, per la qual cosa moltes de les reclamacions de la
ciutadania es gestionen directament des del Eco Equip.

 Pel que fa al contracte-programa Eco Equip ha presentat l’Estudi de definició del
servei de recollida de residus i neteja viària de la ciutat de Terrassa i l’Estudi de
gestió de serveis de l’Ajuntament de Terrassa s'encomana a Eco-Equip SAM.

 L’any 2018 s’ha continuat  realitzant  la campanya informativa i  de sensibilització
mitjançant educadors ambientals procedents d’un Pla d’ocupació en els barris que
encara no s’havia efectuat.
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 Pel que fa al Pla de residus 2018-2030, el document està finalitzat i resta a l’espera
de l’aprovació pel Ple.

7. Recursos utilitzats

La majoria de les accions s'han realitzat mitjançant els recursos personals i materials del
Servei de Medi Ambient i de l'Empresa Eco Equip.

Pel que fa a la redacció del Pla de residus 2018-2030 s'ha comptat amb un consultor
extern i recursos propis del servei de Medi Ambient.

La inspecció i control de la gestió de residus per part de la ciutadania i les activitats, s'ha
reforçat l'any 2018 amb la contractació temporal d'un l’equip d’inspecció en torn de tarda,
que complementa l'equip ja existent que treballa en torn de matí.

Les tasques d'informació ambiental  es realitzen amb un equip d'informadors provinent
d'un pla d'ocupació.

8. Resultats assolits

 Amb la incorporació de l’equip d’inspectors en horari de tarda s’ha incrementat un
207% el nombre d’expedients sancionadors, passant de 188 expedients l’any 2017
als 596 a l’any 2018.

 Pel que fa a les dades de generació de residus, l’any 2018, ha estat de 81.904, 91
Tn, amb un increment d'un 6,8% respecte el 2017. Aquest increment suposa una
generació per càpita l'any 2018 d'1,04 kg/hab i dia.
Generació resta 2018: 51.284, 46 Tn. Increment d'un 0,97%. Es a dir es manté
constant en termes absoluts, però disminueix en termes relatius.
La recollida selectiva s'ha incrementat gairebé 4 punts i passa del 33,78% de l'any
2017 al  37,39% l'any  2018.  Després d'anys  d'estancament   hi  ha  un canvi  de
tendència.
Hi ha un increment important del reciclatge de paper i cartró passant amb un 39%
d'increment respecte el 2017. Un 11% d'increment de la matèria orgànica i envasos
i  un  increment  del  15  % en  vidre.  Així  mateix  un  increment  important  amb  la
recollida de voluminosos amb un 19%.


