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REDACCIÓ D’UN PLA LOCAL DE PREVENCIÓ DE 

RESIDUS MUNICIPALS. EXEMPLE D’IMPLEMENTACIÓ 

Pla local de prevenció de residus municipals de Vic (Catalunya) 

Descripció 

Vic és la capital de la comarca d’Osona, amb una població de 47.630 habitants (Idescat, 

2020). L’any 2011 es va aprovar el primer Pla Local de Prevenció de Residus Municipals de Vic 

(PLP) 2011–2015 amb l’objectiu de recollir, ordenar i planificar les actuacions relacionades en 

l’àmbit de la prevenció i la reutilització dels residus municipals, així com fer partícip del PLP 

als agents relacionats. En concret, el PLP establia un objectiu de reducció d’un 15% de 

generació de residus al 2015 respecte al 2006, el que suposava que cada vigatà hauria de 

generar 1,36 kg/hab/dia. Finalment, es va assolir l’objectiu i al 2015 la generació de residus 

per càpita es situava en 1,17 kg/hab/dia.   

Les motivacions per desenvolupar un PLP al municipi de Vic, van ser les següents:  

 Ser coherents amb la jerarquia de gestió dels residus, on la prevenció es destaca com 

l’opció més favorable i, per tant, el primer pas per la disminució i gestió responsable 

dels residus. 

 Fer-se càrrec de les obligacions legals com a administració pública.  

 Tenir un marc de referència pel tal d’agrupar totes les actuacions a nivell de 

prevenció de residus al municipi que serveixi com a full de ruta.  

 Reduir la despesa en la gestió de residus municipals mitjançant la disminució dels 

residus.  

En aquest sentit, i tenint en compte l’èxit del primer PLP, l’ajuntament decideix proposar un 

nou PLP amb les següents motivacions:  

 Donar continuïtat al PLP 2011-2015 i poder consolidar les actuacions iniciades.  

 Adaptar-se a la normativa del Programa General de Prevenció i Gestió de Residus i 

Recursos de Catalunya 2020 (PRECAT 20). 

 Seguir millorant en la prevenció de residus.  
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Al mes d’abril de 2019 es va aprovar per Ple Municipal el segon Pla Local de Prevenció de 

Residus Municipals de Vic 2019-2023, a fi d’actualitzar els objectius i accions de prevenció de 

residus previstos en l’anterior Pla Local de Prevenció de Residus 2011-2015, per continuar 

implicant el major nombre d’agents, fomentant la reutilització i el consum responsable i 

incrementant la sensibilització de la ciutadania en aquest àmbit. 

El desenvolupament del PLP 2019-2023 es va dur a terme entre els tècnics municipals i una 

consultora experta. A partir de les conclusions extretes a la finalització del PLP anterior, es 

van definir els diferents fluxos de residus en els que era necessari incidir, tenint en compte 

tant la quantitat de residus generada com els interessos dels tècnics municipals en relació a 

la gestió dels residus. Una de les conclusions més destacades, va ser la reducció del número 

d’actuacions amb l’objectiu de focalitzar els esforços en aquelles que tenen un major 

impacte, passant de 42 actuacions en el PLP 2011-2015 a 19 actuacions en el PLP 2019-

2023. En aquest sentit, el calendari d’aplicació de les actuacions també es va definir donant 

prioritat a aquelles amb un major impacte.  

En concret, el PLP 2019-2023 estableix uns objectius quantitatius de reducció d’un 10% la 

generació de residus al 2023 respecte el 2010. Això implica que l’any 2023 cada vigatà hauria 

de generar 1,13 kg/hab/dia. El Pla incorpora els següents continguts: 

1. Introducció: Es presenta breument el PRECAT 2020, en el qual es troba emmarcat el 

nou Pla de Vic. S’exposen els antecedents en prevenció de residus al municipi i la 

necessitat d’elaborar un segon Pla amb noves actuacions orientades al compliment dels 

objectius i l’estratègia establerta en el PRECAT 2020.  

2. Diagnosi de la gestió de residus: Es detallen els antecedents del municipi pel que fa a 

les actuacions realitzades en relació a la prevenció de residus, i es fa una explicació amb 

xifres de l’estat actual i el potencial de millora de la recollida de cadascuna de les 

fraccions de residus. Addicionalment, es presenten les dades del servei actual de 

recollida de residus i els costos econòmics que suposa la gestió de residus pel municipi.  

D’altra banda, s’analitzen i es fa una previsió quantitativa dels diferents processos de 

generació de residus del municipi per àmbit. Finalment, es presenten els punts forts i els 

punts febles del municipi en quant al model de recollida de residus i els antecedent en 

l’àmbit de la prevenció.  
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3. Àmbits d’aplicació del pla: Es detallen els següents àmbits d’aplicació previstos en el 

Pla:  

 Àmbit conceptual de la prevenció en 5 fluxos d’actuació segons la fracció de residus 

que es vol prevenir:  

o Prevenció de la matèria orgànica i la fracció vegetal 

o Prevenció del paper 

o Prevenció dels envasos 

o Prevenció d’altres fraccions 

o Prevenció com a eix transversal (actuacions que afecten a totes les fraccions o a 

una gran majoria) 

 Àmbit d’aplicació temporal. Horitzó temporal de 5 anys, de 2019 a 2023.  

 Àmbit d’aplicació material segons l’àmbit i/o sector:  

o Ciutadania 

o Activitats econòmiques 

o Serveis i equipaments municipals 

o Centres escolar i entitats i associacions 

4. Objectius del pla de prevenció: Es plantegen els objectius qualitatius i quantitatius de 

prevenció de residus municipals. 

5. Pla d’actuació: S’exposen el conjunt d’accions a desenvolupar per promoure la 

prevenció de residus al municipi. En concret, el Pla defineix un total de 19 accions a 

desenvolupar: 

 

 



   Redacció: desembre 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1. Llistat d’actuacions que conformen el PLP de Vic. Font: Ajuntament de Vic, 2021. 

 

Les actuacions es presenten en format de fitxes (figura 2) amb una estructura 

homogènia. Per facilitar-ne la seva identificació, les actuacions s’agrupen segons el flux 

de residus que es vol prevenir (àmbit conceptual de la prevenció), tal i com es mostra a 

la figura 1.  
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Figura 2. Exemple de mesura contemplada al Pla local de prevenció de residus municipals de Vic: Campanya dirigida a la 
ciutadania per a la minimització del malbaratament alimentari. Font: Ajuntament de Vic, 2021. 

Segons la informació proporcionada a les fitxes, les actuacions també es podrien agrupar 

segons l’àmbit d’aplicació temporal, l’àmbit d’aplicació material o la línia estratègica. En 

aquest darrer cas, s’han definit 7 línies estratègiques: 

 Reducció del malbaratament alimentari. 

 Autocompostatge.  

 Reutilització, recuperació i segon ús.  

 Compra responsable.  

 Ambientalització de serveis, productes i esdeveniments.  

 Instruments normatius i fiscals de prevenció.  

 Sensibilització i comunicació.  
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6. Priorització de les accions: Les actuacions proposades en el Pla s’han prioritzat atenent 

a criteris tant qualitatius com quantitatius.  

7. Calendari d’aplicació del Pla: S’ordenen les accions proposades segons la seva 

distribució en el temps d’aplicació del Pla. 

8. Recursos tècnics i econòmics: Es defineix per a cada acció els costos econòmics de la 

seva implantació relatiu a la compra de materials i les actuacions de comunicació, així 

com la dedicació del personal propi de l’Ajuntament i els agents col·laboradors.  

9. Balanç econòmic: Es valora per cadascuna de les actuacions l’estalvi econòmic que 

suposarà la reducció de la generació de residus derivada de la seva implantació.   

10. Resultats del Pla: Es presenten els resultats esperats del Pla en quant a la generació de 

residus i les seves emissions de CO2 associades.  

11. Seguiment i avaluació del Pla: En aquest apartat, es defineix el model de governança i 

els indicadors generals i específics que s’avaluaran per fer el seguiment de la implantació 

del Pla.  

Resultats 

El Pla local de Prevenció de Residus Municipals de Vic (2019-2023) estableix uns objectius 

quantitatius de reducció d’un 10% de la generació de residus al 2023 respecte al 2010, això 

vol dir pel 2023 cada vigatà hauria de generar 1,13 kg/hab/dia.  

Segons les dades obtingudes fins el 2020, s’ha observat una disminució progressiva de la 

generació de residus, arribant a una generació de 1,21 kg/hab/dia al 2020. 

Any 
Generació de residus al municipi 

(kg/hab/dia) 

2017 1,22 

2018 1,27 

2019 1,25 

2020 1,21 

Objectiu 2023 1,13 

Taula 1. Evolució de la generació de residus al municipi de Vic. Font: Ajuntament de Vic, 2021. 
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Tal com es detalla en el Pla d’actuació del PLP, per la consecució d’aquest objectiu és 

necessari arribar a acords amb els diferents sectors. En aquest PLP en concret, cada acció es 

valora de forma individual per determinar-ne els sectors més adients per la seva participació. 

Un exemple a destacar és la Campanya per minimitzar el malbaratament als restaurants, on 

s’ha treballat conjuntament amb l’Associació d’Empresaris d’Hosteleria i Turisme del Moianès i 

Osona.  

Finalment, la principal dificultat a l’hora de dur a terme el PLP està sent la manca de recursos 

humans i econòmics suficients per desenvolupar les actuacions i fer-ne un seguiment continu 

i en detall de l’avanç dels objectius. Una de les causes d’aquest fet és que el pressupost 

plantejat en el PLP té en compte les despeses associades a les campanyes, però sense incloure 

les hores del personal per desenvolupar-les o fer-ne la posterior revisió. Actualment, aquest 

seguiment es fa anualment i moltes actuacions són finançades a través d’ajudes de l’Agència 

de Residus de Catalunya o de diputacions.  

D’altra banda, com a punt fort, cal destacar l’elevada activitat i afluència de públic a les fires i 

mercats del municipi de Vic. Això fa que aquests esdeveniments siguin un àmbit clau per a la 

sensibilització i comunicació en prevenció de residus, tot i que alhora, són les actuacions en les 

que hi ha més dificultats per fer-ne un control de la generació dels residus.  
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