PROPOSTA DE CONDICIONS PER ESDEVENIR UN MUNICIPI RESIDU
ZERO
10 condicions a complir per part d’un municipi o ens local Residu Zero i :
1. Adoptar la definició de Residu Zero (RZ) i comprometre’s a aplicar els
principis per avançar cap a Residu Zero i fer-ne difusió.
2. Tenir o comprometre’s a preparar un Pla local (municipal, comarcal,
mancomunitat, Consorci...) de com avançar en l’Estratègia de Residu Zero
que inclogui l'elaboració d'un Pla local de prevenció de residus en un
calendari determinat.
3. Comprometre’s a implementar mesures de prevenció de compra verda
(“green procurement”) i estendre les infraestructures de Residu Zero
4. Establir objectius a assolir en un calendari determinat per a minimitzar la
fracció que va a tractament finalista: menys de 100kg en els següents 5 anys
i menys de 50kg en els següents 10 anys (per càpita)
5. Col·laborar amb un Centre de Recerca de Residu Zero (CRRZ).
6. Involucrar la societat civil i l’economia informal en la innovació i promoció
de Residu Zero.
7. Comprometre’s a formar funcionariat, empresa pública, professionals, grups
polítics i ciutadans en la cultura del Residu Zero,
8. Donar suport i promoure polítiques de Residu Zero a les empreses
establertes en el terme municipal,
9. Comprometre's a promoure l’estratègia catalana Residu Zero i els seus
resultats i compartir les bones practiques amb els altres municipis de la
xarxa de Residu Zero i comunicar el compromís a la xarxa del progrés en els
objectius cada 12 mesos.
10. Donar suport a la Llei Catalana de Prevenció de residus: reducció de les
bosses de plàstic, adopció del sistema de dipòsit i devolució d’envasos,
fiscalitat ambiental...
Nota al punt 4: Per a ser acceptada com a membre de ple dret de la xarxa Residu
Zero, el municipi ha de dur menys del 30% (en pes) del total de residus municipals
a tractament finalista.
Nota al punt 5: Si el municipi no te les competències compartides per establir un
CRRZ s’ha d’associar a un CRRZ ja existent o comprometre a fer dues anàlisis
anuals de la fracció que va a tractament finalista amb vista a analitzar el progrés
en les polítiques de prevenció i recollida selectiva.
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