PLA DE TRANSICIÓ ECOSOCIAL – FASE 4 Priorització de propostes

EIX 4. RESIDUS: Generació i gestió
Objectiu específic

Nom Proposta

Descripció proposta
1.1. Campanya de comunicació al comerç.
1.2. Campanya per sensibilitzar sobre la composició de
tovalloletes.
1.3. Campanyes de sensibilització a les escoles.

1. Millorar la gestió de residus Campanyes de sensibilització per a 2.1. Incentivar tant als productors, com a nivell individual de les
municipals.
la millora de la gestió de residus.
veïnes, que reciclin “bé” (exemple càpsules de Nespresso).
2. Reduir la generació de
residus de la població, així
com de les diferents activitats
econòmiques, socials,
culturals..., especialment les
dutes a terme per
l’administració.
2. Reduir la generació de
residus de la població, així
com de les diferents activitats
econòmiques, socials,
culturals..., especialment les
dutes a terme per
l’administració.
2. Reduir la generació de
residus de la població, així
com de les diferents activitats
econòmiques, socials,
culturals..., especialment les
dutes a terme per
l’administració.

Promoure la reducció de la
generació de residus

2.5. Potenciar comerços locals, ja que no generen una taxa tan
gran de residus, com per exemple els supermercats i grans
superfícies.
Potenciar al comerç local de
menors dimensions

2.4. Fer moratòries a l’obertura de nous supermercats.
2.6. Ajudes o bonificacions als consumidors que utilitzin els
petits comerços.

Ajudes i/o bonificacions per
comerços i usuaris dels petits
comerços.

3. Millorar la gestió de residus
(RRR): fomentar la
recuperació, reparació i
reutilització de materials.
Fomentar la
Establir un servei de gestió de
remunicipalització del servei. residus mancomunat
3. Millorar la gestió de residus
(RRR): fomentar la
recuperació, reparació i
reutilització de materials.
Fomentar la
remunicipalització del servei.
4. Acabar amb la incineració
de residus com a via de
gestió, així com la
d'abocadors.
5. Relocal·litzar el reciclatge i
les externalitats negatives
que comporta la gestió dels
residus.

2.1. Fer un canvi en el model de comerç i de consum, i
promoure les pràctiques responsables (intervencions per part
de l’ajuntament).

2.2. Premiar els comerços que ho facin bé.
1.1.
(Eix 3) Premiar els comerços que reciclin o que
fomentin l’economia en espiral.

3.1. Servei mancomunat amb altres municipis.
3.2. Recuperar els productes amb obsolescència programada.

Fomentar la recuperació dels
residus

3.4. Recuperació de la fracció vegetal (vivers) i fer compostatge
propi en diferents terrenys (aprofitar també les podes a la
ciutat).

Garantir la recollida de residus en
qualsevol situació

5.1. Blindar el contracte de neteja per tal que en cas de vaga,
es garanteixi la recollida dels residus.
6.1. Implementar el pagament per aportació.

6. Redistribuir la càrrega
fiscal segons la generació de
residus.

Implementar el pagament per
aportació

7. Responsabilitzar els
productors de la petjada dels
seus productes

Implementació d'estratègies per a
la reducció de residus des del
productor

2.6. (Eix 3) Contenidors intel·ligents per fomentar el reciclatge
(pujar impostos i taxes als ciutadans que no ho acostumen a
fer).
7.1. Reduir generació de residus en els productors.
7.2. Regular el tipus de residus que poden generar els
productes de cada productor.
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2.3. Mirar el consum des de la seva arrel: Coresponsabilitzar els
productors de la generació de residus (conjuntament amb
l’objectiu 7).
2.2. (Eix 3) Responsabilitzar els productors.

Pàgina 2 de 2

