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normativa
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Data de publicació de la consulta pública prèvia

21 de gener 2.022

D’acord amb el que estableix l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC), amb l’objecte de
facilitar la participació de les persones i les organitzacions afectades en el procediment
d’elaboració de normes amb rang de llei i reglaments s’estableix que, amb caràcter previ a
l’elaboració de la norma es durà a terme una consulta pública prèvia.
En compliment de la disposició esmentada, es posa a disposició de la ciutadania el marc
en el qual es planteja la futura norma, i es proporciona informació clara i concisa perquè
les persones interessades s’hi puguin pronunciar i puguin fer-hi aportacions.
Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa
L’ordenança general de gestió de residus municipals i de neteja viària vigent
actualment (publicada al BOP el 8 de març de 2013) cal actualitzar-la per donar
compliment a les noves exigències normatives sobre residus derivades de les
directives europees, normatives estatals i normatives Catalanes, les quals exigeixen
una disminució de la generació de residus i un increment de la recollida selectiva.
L’ordenança actual no integra conceptes importants que cal tenir present com és la
política de la prevenció de residus, ni el foment de l’economia circular.

Necessitat i oportunitat d’aprovació de la proposta normativa
En breu es vol implantar al municipi de Palamós un nou model de recollida de
residus. El model escollit és el model de recollida porta a porta, el qual permetrà
assolir els objectius de recollida selectiva establerts. A banda amb aquest nou model
s’incorporarà la individualització com a eix fonamental de la corresponsabilització de
la ciutadania i de les activitats econòmiques en la gestió dels seus residus. Amb
aquest nou sistema es podrà mantenir una traçabilitat en la gestió dels residus dels
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ciutadans i les activitats econòmiques que permetrà una relació més àgil, flexible, i
bidireccional.
I també gràcies a aquesta individualització és prepara el sistema per a l’aplicació de
sistemes de pagament per generació o pagament per participació.
Objectius de la norma
Dotar al municipi d’un nou marc normatiu adaptat al nou model de gestió de residus
que reguli les condicions de prestació del servei per part de l’ajuntament i marqui els
drets i deures de les persones i les activitats que utilitzen el servei públic de recollida
de residus.
Millorar i potenciar la segregació de residus en origen per augmentar el percentatge
de recollida selectiva i reduir els residus que van a abocador.
Minimitzar les emissions de CO2 a l’atmosfera i ajudar en la lluita contra el canvi
climàtic.
Possibles solucions alternatives, reguladores o no reguladores
No es veuen solucions alternatives, sense un nou marc normatiu no es pot prestar el
nou servei.
Període de consulta pública prèvia: 25 dies
Tant la ciutadania com les organitzacions que ho considerin adient poden trametre les
seves opinions i aportacions per les vies previstes des de 21 de gener fins a 15 de febrer.
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