PLA LOCAL DE PREVENCIÓ DE
RESIDUS MUNICIPALS DE VIC

Generació de residus a Vic

Any

% selectiva

Generació per
càpita
(Kg/hab/dia)

2004
2005
2006
2007
2008
2009

42,46
45,10
40,48
40,56
43,88
44,08

1,40
1,50
1,60
1,51
1,51
1,40

Per què un pla de prevenció?
• Per donar coherència a la gestió dels residus municipals de la
ciutat, d’acord amb la jerarquia de gestió de residus
• Per complir obligacions legals (DL1/2009)
• Per disposar d’un marc de referència a les actuacions de
prevenció que ja es portaven a terme a la ciutat
• Per reduir els costos de recollida i tractament de residus
generats.

Què inclou el Pla?
1. Estudi generació i gestió dels residus
2. Àmbits de generació de residus
1.
2.
3.
4.

Ciutadania,
Activitat comercial,
Fires i mercats
Equipaments municipals (escoles, oficines, CC,...)

3. Definició d’objectius
4. Pla d’Actuació
5. Seguiment del Pla
APROVAT PER PLE MUNICIPAL MARÇ DE 2011

Abast del Pla
Període de 5 anys 2011-2015
Àmbit de treball
Activitat comercial
Ciutadania
Equipaments municipals
Escoles
Fires i mercats

OBJECTIUS
Objectiu 2015: 1,36 Kg/hab/any
Reducció 15% respecte al 2006 (1,6Kg/hab/any)
(PROGREMIC: reducció 10% al 2012 – 1,48 Kg/hab/dia)

Objectius per fluxos
FRACCIÓ DE
RESIDUS

GENERACIÓ 2006
KG/HAB/DIA

% DE PREVENCIÓ
SOBRE EL TOTAL DE
RM

KG/HAB/DIA
REDUÏTS

FORM
P/C
Vidre
Envasos
Altres
TOTAL

0,58
0,29
0,11
0,19
0,43
1,60

3
3
1,5
1,5
6
15

0,048
0,048
0,024
0,024
0,096
0,240

% DE REDUCCIÓ
SOBRE CADA
FRACCIÓ

8
17
21
13
22

OBJECTIU GENERACIÓ 2015
KG/HAB/DIA

0,53
0,24
0,09
0,17
0,34
1,36

Pla d’actuació
S’estableixen un total de 42 actuacions, segons
els fluxos:
Prevenció en matèria orgànica (3)
Prevenció en Paper i cartró (7)
Prevenció en envasos i embalatges (8)
Prevenció en altres fraccions (9)
Prevenció com a eix transversal (9)
Actuacions complementàries (6)

1. Prevenció de la matèria orgànica
1.1
1.2
1.3

1.1.-

Foment de l’autocompostatge i el compostatge comunitari
Promoció del banc d’aliments
Campanya per reduir el llençament d'aliments sobrers

Campanyes de promoció de l’autocompostatge 2009, 2011 i 2012
109 compostaires actius (2012).
11 compostadors comunitaris (escoles)
71000 Kg de matèria orgànica gestionada (2009-2012)

1.2 i 1.3.- Visites d’inspecció als supermercats de la ciutat
Acords entre supermercats i banc d’aliments
10 supermercats (de 15)
2 majoristes (fruita i carn)
3 mercats setmanals
Menjadors low cost

33891 kg de residus recollits (Maig-Agost)

2. Prevenció del paper
Utilització d’aplicacions informàtiques per a circulars internes, recull de premsa, notícies i informació
2.1
compartida
2.2

Aprovar un protocol d’impressió per moderar l’ús de les impressores, les fotocopiadores i els faxs

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Campanya informativa del programa de reutilització dels llibres escolars
Regulació de la publicitat dinàmica
Promoció dels butlletins municipals, memòries i nadales en format electrònic
Utilització de paper reciclat per a impressió i publicacions municipals
Elaboració de llibretes amb paper reutilitzat

2.4.-

Repartiment d’adhesius de ‘Publicitat NO, gràcies’
2316 adhesius repartits (1996-2011)

3. Prevenció dels envasos i embalatges
3.1
Disposar de fonts d’aigua en les escoles bressol i altres equipaments municipals
3.2
Utilitzar gots individuals i reutilitzables en lloc de gots d’un sòl ús
3.3
Continuar amb el programa de l’embolcall de l’esmorzar reutilitzable a l’escola
3.4
Disposar d’un servei de lloguer de vaixelles reutilitzables per a entitats i ciutadania
3.5
Promoció de l’ús dels envasos retornables
3.6
Foment del consum de l’aigua de l’aixeta
3.7
Sensibilització sobre l’ús de bosses de plàstic
3.8
Promoció dels productes que generen menys envasos

3.6 Campanya informativa sobre la qualitat de l’aigua de l’aixeta de Vic
Tast d’aigües per treballadors de l’Ajuntament
Tast d’aigües al carrer
Tast d’aigües en una escola per a l’AMPA
Xerrades sobre al qualitat de l’aigua
en centres educatius i AMPAs
Xerrada als metges i infermeres de
pediatria dels CAPs

4. Prevenció d’altres fraccions
4.1 Incorporació de productes sostenibles
4.2 Crear un espai de recuperació i reutilització
4.3 Promoció de mercats d’intercanvi i de segona mà
4.4 Fomentar i estendre els punts de recollida de roba usada
4.5 Promoció de la reparació i reciclatge de béns i productes en les activitats formatives dels centres cívics
4.6 Elaboració i difusió d'un catàleg de reparadors
4.7 Estudiar la correcta implantació de l’ús de tòners i cartutxos reciclats als serveis municipals
4.8 Utilització de productes de neteja més respectuosos amb el medi ambient
4.9 Foment de làmpades de baix consum i llarga durada

4.2

Recuperació dels voluminosos de la recollida a la via pública.
Acord amb Càritas per seleccionar objectes en bones condicions o amb una
petita reparació
Triatge del metall i el ferro com a valoritzables
Venda dels voluminosos com a productes de 2a mà en una botiga de Càritas.

33492 kg recuperats (2011-2012)

4.6

Catàleg de reparadors amb 145 establiments. Presentació novembre 2012.
DEVELL, NOU!

5. Prevenció com a eix transversal
5.1

Programa formatiu i edició de material de difusió de bones pràctiques sobre la gestió dels residus municipals

5.2
5.3
5.4
5.5

Premis locals a iniciatives de prevenció de residus
Elaborar unes recomanacions de productes i proveïdors responsables amb l’entorn i fer-ne difusió
Incorporació de criteris ambientals en les compres i contractacions municipals
Adhesió al projecte gppinet de Catalunya

5.6

Desenvolupar les accions recollides en el pla de prevenció i reciclatge de residus a les fires i mercats de vic

5.7
5.8
5.9

Acord de col·laboració entre l’ajuntament i els comerços de la ciutat
Campanya per al consum responsable i la prevenció de residus
Bonificacions fiscals per a la reducció de residus

5.6

Diferents accions en el Mercat del Ram, el Mercat de Música Viva i el Mercat
Medieval.
Introducció de criteris ambientals en tavernes i bars (prohibició de llaunes de
beguda, suports de menjar reutilitzables,...)

5.9

Bonificació 10% taxa escombraries per als que fan compostatge casolà

6. Actuacions complementaries
6.1 Designar un responsable de la gestió ambiental a cadascun dels equipaments municipals
6.2 Registre i control dels residus generats als equipaments municipals
Establir una xarxa interna d’intercanvi i comparativa de pràctiques implantades en els diferents
6.3
equipaments
Disposar d’un responsable per a assessorar i informar en matèria de gestió dels residus al conjunt de
6.4
dependències municipals
6.5 Centralització del procés de compra dels equipaments municipals
6.6 Organització de visites a la planta de triatge i a l'abocador comarcal

Balanç del Pla

Balanç del Pla
Any

Generació per
càpita
(Kg/hab/dia)

Evolució de la generació de residus
Kg/hab/dia
1,70
1,60

2006

1,60

1,50

2007

1,51

1,40
1,30
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