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LES NOVETATS EN EL MARC NORMATIU
DE LA GESTIÓ DE RESIDUS:
Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/93 de residus
Llei 16/2003, de finançament d’infrastructures i el
cànon sobre la disposició dels residus.
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ANTECEDENTS (I):
Balanç del PGRMC 1995-2000. Aspectes positius

üConsolidació

d’un model de gestió basat en la recollida
selectiva de diverses fraccions, amb una amplia implantació a
tot el territori.

üAssumpció

per part de tots els agents implicats de la
problemàtica que representen els residus.

üIncrement notable de les recollides selectives del 1995 al 2000.
üImplantació de la infrastructura necessària tan per a la
recollida (contenidors i deixalleries) com per al tractament
(plantes de compostatge, de triatge, etc.).

üImplantació

de models de recollida porta a porta com a
sistemes complementaris amb bons resultats pel que respecte
a les experiències pilot.
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ANTECEDENTS (II):
Balanç del PGRMC 1995-2000. Aspectes a millorar

üEl desplegament de la recollida selectiva s’ha caracteritzat per
aplicar-se des d’una prespectiva de voluntarisme.

üEls

resultats obtinguts han estat alts respecte la situació
inicial, però no s’han assolit els objectius de recuperació
previstos.

üEl grau d’ús dels sistemes finalistes ha continuat sent elevat,
entre altres motius pel menor cost econòmic que encara
representen.

üEls sistemes clàssics de recollida en contenidor han mostrar
limitacions, especialment pel que fa als grans generadors.
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ANTECEDENTS (III):
El nou PROGREMIC 2001-2006. Principis bàsics
Intensificar la
informació i
sensibilització

Prevenció dels residus
Utilitat dels residus com a recurs

Donar major participació
a la iniciativa privada de
recuperació (PIME,
empreses d’economia
social)
Considerar els principals
indicadors ambientals
Avançar amb la
introducció
Desenvolupar una
adequada política de d’instruments
econòmics i
productes reciclats
fiscalitat favorable

Minimització del rebuig dels residus
Marc específic per les
activitats comercials, de
serveis i grans productors
dels municipis
Priorització de les millors
opcions tecnològiques
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ANTECEDENTS (IV):
El nou PROGREMIC 2001-2006. Els residus comercials.

üS’estima que els residus comercials representen entre el 10 i el 15%
dels residus municipals (en zones urbanes d’alta densitat comercial
poden arribar al 30%). Això representaria entre 350.000 i 500.000 Tn/any.
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aproximadament,
350.000 activitats de
comerç i serveis:

número d'establiment

üA Catalunya hi ha,

üEl

PROGREMIC preveu que per al 2006, els residus comercials
contribueixin en un 30% a l’assoliment de l’objectiu global de
valorització material.
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ANTECEDENTS (V):
El nou PROGREMIC 2001-2006. Els residus comercials.

üActuacions previstes pel PROGREMIC en l’àmbit dels reisdus
comercials:
Ÿ Establir un marc de regulació específic per als residus generats
per les activitats econòmiques
Ÿ Implantació de recollides porta a porta, especialment en zones
d’activitat comercial elevada
Ÿ Implantació d’ordenances reguladores de la gestió dels residus
comercials per part dels ens locals
Ÿ Fomentar acords voluntaris per a implantar pràctiques que
afavoreixin la minimització de residus
Ÿ Establiment de
sectorials, etc.

programes

d’incentivació, premis, guies
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LLEI 16/2003, DE FINANÇAMENT D’INFRASTRUCTURES I CÀNON
SOBRE LA DISPOSICIÓ:
Funcionament del cànon (II)

üLiquidció del cànon:

Ÿ Els subjectes passius del cànon són els Ens Locals titulars dels
serveis de gestió de residus municipals i també els productors de
residus municipals que no són objecte del servei municipal de
recollida.
Ÿ Es consideren subjectes passius subtituts els titulars (públics i
privats) de les instal.laicons de deposició de residus .
Ÿ Les liquidacions del cànon són trimestrals i s’han de presentar
durant els 20 primers dies del trimestre vençut.

üRetorn del cànon:

Ÿ Els Ens Locals hauran de justificar degudament els serveis prestats i
la gestió realitzada dels residus municipals per tal de poder optar al
retorn del cànon, d’acord amb els criteris establerts per la Junta de
Govern.
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