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Justificació



Justificació

Per què un 
nou 
programa

• Els actuals programes de gestió de residus han finalitzat el seu període 

de vigència.

• El context de la gestió de residus ha patit canvis profunds en els 

darrers anys.

Per què un 
programa de 
residus i 
recursos

• Es preveu la finalització dels mercats de recursos a baix preu.

• La UE aposta per l’ús eficient dels recursos i la gestió dels residus serà 

un dels pilars d’aquesta estratègia.

• Centrar la perspectiva en els recursos permetrà superar els límits de 

les estratègies clàssiques de gestió.



Justificació

Per què un 
únic 
programa 
general

• La visió centrada en els recursos implica superar l’enfocament clàssic

lligat al seu origen.

• Actualment hi ha una multiplicitat d’interaccions entre àmbits, 

especialment entre els residus municipals i industrials.

Per què un 
programa fins 
a 2020

• L’any 2020 és un any de referència per a una part de la normativa i de 

la planificació.

• Les polítiques i actuacions que s’hi recullen requereixen un període 

d’aplicació superior al mínim.
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Principis i bases de treball



Principis del PRECAT20

• Principi de protecció de la salut humana i del 
medi ambient

• Principi de sostenibilitat en el cicle de vida
• Principi de contribució a la lluita contra el canvi 
climàtic

• Principi de jerarquia de gestió
• Principi de protecció i regeneració del sòl
• Principi de proximitat
• Principi de suficiència
• Principi de simplicitat tecnològica

• Principi de contribució a l’economia circular
• Principi de qui contamina paga
• Principi de la responsabilitat ampliada del 
productor

• Principi de proporcionalitat del cost de la 
gestió

• Principi de suficiència econòmica

• Principi de precaució
• Principi de seguretat
• Principi de responsabilitat compartida
• Principi de subsidiarietat
• Principi de transparència i accés a la  
informació

• Principi de simplificació administrativa

Principis generals Principis de base econòmica

Principis de base jeràrquica Principis de base jurídica i administrativa



Què tenim el 2012
Diagnosi



Generació de residus a Catalunya per origen

Any x 1.000 t
Variació 
interanual

Variació interanual 
acumulada

x 1.000 t
Variació 
interanual

Variació interanual 
acumulada

x 1.000 t
Variació 
interanual

Variació interanual 
acumulada

2007 4.307 ‐‐‐ ‐‐‐ 5.396 ‐‐‐ ‐‐‐ 10.657 ‐‐‐ ‐‐‐
2008 4.275 ‐0,74% ‐0,74% 5.087 ‐5,73% ‐5,73% 7.409 ‐30,48% ‐30,48%
2009 4.199 ‐1,78% ‐2,51% 4.076 ‐19,86% ‐24,46% 4.714 ‐36,37% ‐55,77%
2010 4.189 ‐0,24% ‐2,74% 4.127 1,24% ‐23,52% 3.527 ‐25,18% ‐66,91%
2011 4.066 ‐2,94% ‐5,60% 3.927 ‐4,85% ‐27,23% 3.234 ‐8,31% ‐69,65%
2012 3.731 ‐8,23% ‐13,36% 3.619 ‐7,84% ‐32,93% 2.540 ‐27,98% ‐76,17%

Residus MUNICIPALS Residus INDUSTRIALS Residus CONSTRUCCIÓ
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Anàlisi de recursos
Visió general

Exhauriment de recursos a baix preu
Evolució del preu de l’alumini, el coure, el 
plom, el zinc, l’estany i el níquel (dòlars per 
tona) 1980-2012

A Europa i Catalunya el consum de 
recursos supera la disponibilitat local, per 
la qual cosa hi ha una dependència 
respecte d’altres parts del món. 

Atès l’increment del consum de recursos a 
nivell mundial, existeixen dubtes sobre si 
es troba garantida la cobertura de les 
necessitats de recursos per a les societats i 
sistemes productius europeus.

La previsible finalització dels mercats de 
recursos a baix preu farà canviar a curt 
termini els sistemes de producció. Per això 
la UE aposta per l’ús eficient dels recursos. 
La gestió de residus serà un dels principals 
factors per tal que els recursos existents a 
la UE es mantinguin en circulació. 



Anàlisi de recursos
Balanç d’extracció a Catalunya

Extracció de recursos directament dels ecosistemes a 
Catalunya

1 Un balanç positiu indica una importació neta d’aquests materials. Un balanç negatiu fa referència a una exportació neta d’aquests 
materials. 
2 Producció agrícola l’any 2010: 5.717.473 t. Producció ramadera l’any 2010: 2.632.666 t. Pesca i aqüicultura l’any 2010: 38.644 t. 
3 Producció de llenya l’any 2010: 138.956 t. Producció de suro l’any 2010: 1.401 t. Producció de fusta l’any 2010: 322.668 t. 
4 Producció de minerals industrials l’any 2011: 2.090.639 t. Producció de roques ornamentals l’any 2011: 870.650 t. Producció de 
productes de cantera l’any 2011: 34.918.791 t. 
5 S’ha de destacar que no es produeixen gairebé importacions de mineral de ferro en brut, sí de ferralla. Atès que la siderúrgia 
existent a Catalunya opera principalment a partir de productes reciclats.

Recurs
Producció de matèries 
primeres a Catalunya

(t/any)

Balanç exportació‐importació 
matèries primeres 

(t/any)1

Recursos agraris, ramaders i pesquers 8.383.7832 ‐

Recursos forestals 463.0253 +

Total recursos renovables 8.846.808

Hidrocarburs potencialment utilitzables per 
a la producció de productes materials

93.050 +

Minerals no metàl∙lics 37.880.0804 ‐

Minerals metàl∙lics 0 ‐‐5

Total recursos no renovables 37.973.130



Anàlisi de recursos
Balanç de consum a Catalunya

Consum de recursos per part de l’economia catalana

1 Un balanç positiu indica una importació neta d’aquests materials. Un balanç negatiu fa referència a 
una exportació neta d’aquests materials. 

Recurs

Consum de matèries 
primeres per la 

indústria catalana 
(t/any)

Balanç exportació‐
importació matèries 
primeres utilitzades 

(t/any)1

Màxim que es podria suplir 
per la recuperació dels 

residus produïts a Catalunya
(%)

Indústria alimentària 5.723.041 n.d. ‐‐

Primera transformació de la fusta 420.000 + 55,1%

Indústria del paper‐cartró 1.443.840 + 68,8%

Indústria de la fabricació de plàstic 3.600.000 + 9,4%

Indústria de la fabricació de vidre 959.138 + 34%

Sector de la construcció 26.645.330 ‐ 12,0%

Industria de la fabricació de metalls 426.301 n.d. 160%



Exemple d’anàlisi d’objectius



Implementació d’objectius. Exemple

202020202020

Exemple d’evolució 2013-2020
Recollida selectiva de residus municipals

60%



Recollida selectiva residus municipals

Recollida selectiva de residus municipals 
per comarques 2012

Objectiu 2020: 60%

Objectiu 2020: 55%

Valor RSB 2012: 39%

Valor RSN 2012: 33%



EUROPA

Font: Managing municipal solid waste ‐ a review of achievements in 32 European 
countries. EEA Report No 2/2013. www.eea.europa.eu/publications/managing‐
municipal‐solid‐waste

Taxes de reciclatge de 
residus  municipals a 32 
estats europeus 

Dades 2001 i 2010

Situació en altres territoris

Catalunya
33%



Situació en altres territoris

ESCÒCIA BÈLGICA ÀUSTRIA LUXEMBURG ALEMANYA

La taxa de 
reciclatge ha 
passat del 5% a 
més del 40% en 
els darrers 10 
anys

La taxa de 
reciclatge ha 
passat del 50% al 
58% en els darrers 
10 anys

La taxa de reciclatge l’any 
2010 va ser del 63% i el % 
de residus destinats a 
dipòsit controlat es va 
reduir del 40% al 7% en el 
període 2001‐2010

La taxa de 
reciclatge ha 
passat del 38% al 
47% en el període 
2001‐2010

La taxa de reciclatge ha 
passat del 48% l’any 
2001 al 62% l’any 2010.

Es planteja 
assolir l’any 
2025 un 70% de 
reciclatge i 
portar menys 
del 5% de 
residus a dipòsit 
controlat

Cànons sobre 
dipòsit controlat: 
Flandes 
2001: 47 €/t
2010: 75 €/t
Valònia
2008: 20 €/t 2010: 
65 €/t

Cànons sobre dipòsit 
controlat: 
2001: 22 €/t
2010: 43 €/t

No hi ha cànons 
sobre dipòsit 
controlat, però sí 
diverses taxes de 
pagament per 
generació (PxG)

No hi ha cànons sobre 
dipòsit controlat, però 
la tarifa mitjana dels 
dipòsits controlats és de 
140 €/t. La normativa 
no permet la deposició 
sense tractament previ.

Font: Scotland’s Zero Waste
Plan. 
www.scotland.gov.uk/zerow
asteplan

Font: Municipal waste
management in Belgium. 
European Environment
Agency (2012)

Font: Managing municipal solid waste - a review of achievements in 32 European countries. EEA Report No 2/2013. 
www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste



Evolució dels cànons de residus

Cànon sobre la deposició 
de residus industrials 
(d‘acord Llei 2/2014)

Cànon sobre la deposició 
de residus municipals 

(d‘acord Llei 2/2014 i possible evolució futura)
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Aigua

Electricitat

Gas Natural

Telèfon

Residus

Despeses en diversos serveis d’una 
llar de 4 membres a Barcelona 
[en euros per llar i dia]

4,9 €/llar i dia

2,2 €/llar i dia

3,1 €/llar i dia

1,1 €/llar i dia

0,6 €/llar i dia

12,3 €/llar i dia



Què tenim el 2012
Prognosi



Prognosi de generació

ESCENARI TENDENCIAL ESCENARI A ESCENARI B ESCENARI C

Generació 2013‐2020

71,6 milions de tones de 
residus (39% industrial, 
43% municipal i 18% de 
construcció)

73,4 milions de tones de 
residus (41% industrial, 
41% municipal i 17% de 
construcció)

82 milions de tones de 
residus (41% industrial, 
39% municipal i 19% de 
construcció)

91 milions de tones de 
residus (44% industrial, 
37% municipal i 19% de 
construcció)

Generació 2020 respecte de 2013

‐9,7% ‐3,8% +9,1% +28%

Quatre escenaris de prognosi: el primer, i mínim, implica una projecció de les tendències actuals. 
Els altres tres impliquen diversos graus de millora en l’economia, la taxa d’atur, l’evolució de la 
població, l’activitat industrial i l’activitat constructiva.



Prognosi de generació

Escenaris escollits

Escenari tendencial
PINFRECAT20

Es busca una dotació ajustada 
d’infraestructures que no generi 
capacitats sobrants i minimitzi 
els costos.

Escenari B
PRECAT20

Es busca una previsió àmplia 
que permeti establir polítiques 
dimensionades de forma 
suficient per al compliment dels 
objectius.



Què volem el 2020



Objectiu general 

Determinar l’estratègia d’actuació de la Generalitat de Catalunya en matèria de 

prevenció i de gestió de residus fins a l’any 2020, sota la perspectiva de contribuir a 

l’obtenció i a l’ús eficient dels recursos i afavorint el desenvolupament d’una 

economia circular i baixa en carboni.

Determinar l’estratègia d’actuació de la Generalitat de Catalunya en matèria de 

prevenció i de gestió de residus fins a l’any 2020, sota la perspectiva de contribuir a 

l’obtenció i a l’ús eficient dels recursos i afavorint el desenvolupament d’una 

economia circular i baixa en carboni.

Aquest objectiu general es concreta en 10 objectius de caràcter estratègic, que 

inclouen 104 objectius específics, dels quals aproximadament un 40% es 

descriuen en funció de fluxos de residus o productes concrets.



Objectius estratègics 

1. Potenciar la gestió dels residus com a recursos ( 5 obj. operatius)

2. Contribuir, des d’una perspectiva de cicle de vida, a la lluita contra el canvi climàtic i altres impactes 
associats a la gestió de residus i a l’ús de recursos ( 6 obj. operatius)

3. Protegir el sòl com a medi bàsic i recurs de caràcter no renovable ( 5 obj. operatius)

4. Reduir la generació de residus, impulsant la prevenció i particularment la reutilització ( 16 obj. operatius)

5. Fomentar la preparació per a la reutilització de residus ( 3 obj. operatius)

6. Incrementar la valorització del conjunt de residus, particularment la valorització material, des d’una 
òptica de l’economia circular i baixa en carboni ( 39 obj. operatius)

7. Suprimir progressivament la disposició de residus valoritzables ( 7 obj. operatius)

8. Impulsar el sector català dels residus com un referent tècnic, econòmic i legal ( 10 obj. operatius)

9. Disposar d’una xarxa d’infraestructures de gestió de residus adaptada a les necessitats territorials, 
econòmiques i tècniques de Catalunya ( 7 obj. operatius)

10. Fer transparent i sostenible econòmicament la gestió de residus ( 6 obj. operatius)



Objectius operatius 

[1a.1] Estendre la visió dels residus com a recursos als diferents espais d’activitat de la societat catalana.

[1a.2] Contribuir a l’obtenció de recursos dels residus, preferentment materials, estratègics per a l’economia catalana.

[1a.3] Impulsar i desenvolupar la simbiosi industrial, buscant la implicació del sector privat i impulsant instruments de gestió eficients.

[1a.4] Millorar el coneixement sobre tot el cicle dels recursos materials i energètics per tal de maximitzar la contribució dels residus a aquest 
cicle.

[1a.5] Explorar la recuperació de recursos materials valoritzables existents als dipòsits controlats de Catalunya mitjançant tècniques de 
mineria d’abocadors.

1. Potenciar la gestió dels residus com a recursos



Objectius operatius 

2. Contribuir, des d’una perspectiva de cicle de vida, a la lluita contra el 
canvi climàtic i altres impactes associats a la gestió de residus i a l’ús de 
recursos

[2a.1] Reduir l’impacte de la petjada de carboni associada a la gestió de residus i a l’ús dels recursos a Catalunya en un 30% respecte de 
l’existent l’any 2012.

[2a.2] Tenir en compte la petjada de carboni en la gestió de residus, de manera que es prioritzin  aquelles solucions amb menors emissions 
de gasos amb efecte d’hivernacle.

[2a.3] Incrementar, com a mínim, al 60% l’eficiència de captació i tractament de biogàs als dipòsits controlats de Catalunya.

[2a.4] Millorar l’eficiència energètica tant en les instal∙lacions de gestió de residus, com en la resta d’etapes de la gestió dels residus.

[2a.5] Considerar tots els altres impactes rellevants associats al transport i la gestió de residus.

[2a.6] Evitar tot tipus d’abocament incontrolat de residus sobre qualsevol medi (sòl, aigua –continental o marina–), posant un èmfasi 
especial al marine litter.



Objectius operatius 

3. Protegir el sòl com a medi bàsic i recurs de caràcter no renovable

[3a.1] Continuar impulsant l’aplicació adequada de residus orgànics al sòl per tal d’incrementar els continguts de matèria orgànica dels sòls
de Catalunya, amb l’objectiu de produir un benefici per a l’agricultura o una millora mediambiental dels sòls.

[3a.2] Identificar i caracteritzar la totalitat de les activitats potencialment contaminants del sòl, i avançar en la prevenció de la contaminació
del sòl i en la reducció del nombre d’emplaçaments que es troben efectivament contaminats.

[3a.3] Aprofundir en la millora de la gestió de situacions específiques que poden contribuir a la contaminació del sòl.

[3a.4] Fomentar la recerca, el desenvolupament i la innovació en processos de descontaminació de sòls.

[3a.5] Limitar l’extracció de recursos del sòl sempre i quan aquests puguin ser obtinguts, de forma tècnica i econòmicament viable, a partir
dels residus.



Objectius operatius 

[4a.1] Reduir de forma efectiva la generació primària total de residus de Catalunya, municipals, industrials i de la construcció, i concretament 
assolir l’any 2020 un 15% de reducció en pes de la generació de residus respecte l’existent l’any 2010.

[4a.2] Establir, abans de finalitzar 2016, objectius específics de reducció de la generació per a fluxos o sectors específics, globals o relatius a 
magnituds poblacionals, econòmiques o d’altres tipus.

[4a.3] Incrementar el coneixement entre la població de l’oferta existent de productes reutilitzats o reutilitzables.

[4a.4] Promoure l’adopció d’estratègies d’ecodisseny per a productes i serveis.

[4a.5] Fomentar l’allargament de la vida útil dels productes.

[4a.6] Incentivar econòmicament les bones pràctiques de prevenció de residus.

4. Reduir la generació de residus, impulsant la prevenció i particularment la 
reutilització



Objectius operatius 

4. Reduir la generació de residus, impulsant la prevenció i particularment la 
reutilització

Residus orgànics 
biodegradables 
(malbaratament 
alimentari)

[4b.1] Reduir l’any 2020 en un 50% el malbaratament alimentari respecte els nivells existents l’any 2010 en els àmbits 
de la distribució al detall, la restauració, el càtering i el domèstic.

[4b.2] Establir, abans de finalitzar 2016, un objectiu de reducció del malbaratament alimentari en els sectors primari i 
agroalimentari, incloent‐hi la distribució a l’engròs

Envasos (bosses 
comercials d’un sol 
ús de plàstic no 
biodegradable)

[4b.3] Reduir per a l’any 2016 respecte als nivells de 2007, les bosses comercials amb nanses d’un sol ús de plàstic no 
biodegradable:
o En un 90% en l’àmbit del comerç de gran distribució. o En un 50% en l’àmbit del comerç urbà.

[4b.4] Reduir, per a l’any 2020 respecte als nivells de 2007, un 90% de la totalitat de bosses comercials amb nanses 
d’un sol ús de plàstic no biodegradable en tots els formats comercials.

[4b.5] Establir, abans de finalitzar 2016, objectius de reducció de la generació de bosses comercials sense nanses d’un 
sol ús de plàstic no biodegradable.

Envasos

[4b.6] Objectius per a l’any 2015 de reutilització per a envasos emprats al canal HORECA:
o Aigües envasades: reutilització d’un 60% dels envasos. o Cervesa: reutilització d’un 80% dels envasos.
o Begudes refrescants: reutilització d’un 80% dels envasos. o Vi: reutilització d’un 50% dels envasos.

[4b.7] Objectius per a l’any 2015 de reutilització per envasos emprats en canals de consum diferents del canal HORECA: 
reutilització d’un 15% dels envasos.

Envasos 
(Safates d’un sol ús)

[4b.8] Establir, abans de finalitzar 2016, objectius de reducció de la generació de safates d’un sol ús en la distribució 
comercial.

Pneumàtics fora 
d’ús

[4b.9] Reduir en un 8% la generació de pneumàtics fora d’ús per a l’any 2015.

[4b.10] Assolir un 20% de pneumàtic fora d’ús recautxutat per a l’any 2015. 



Objectius operatius 

5. Fomentar la preparació per a la reutilització de residus 

[5a.1] Desenvolupar i consolidar mercats funcionals i amb capacitat d’absorció per a productes procedents de la preparació per a la 
reutilització, realitzant un especial èmfasi en els aspectes relatius a la qualitat dels productes comercialitzats.

[5a.2] Establir, abans de finals de 2016, objectius quantitatius generals o per a determinats sectors relatius a la preparació per a la reutilització 
a Catalunya.

RAEE [5b.1] L’any 2020 un 5% en pes dels aparells elèctrics i electrònics introduïts al mercat els tres anys precedents seran 
destinats a preparació per a la reutilització.
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6. Incrementar la valorització del conjunt de residus, particularment la 
valorització material, des d’una òptica de l’economia circular i baixa en 
carboni

[6a.1] Desenvolupar i consolidar mercats de matèries primeres secundàries funcionals i amb capacitat d’absorció, realitzant un especial 
èmfasi en els aspectes relatius a la qualitat dels productes comercialitzats.

[6a.2] Incrementar la qualitat de la recollida selectiva de la FORM, assolint l’any 2020 un nivell d’impropis inferior al 10% en pes.

[6a.3] Incrementar la qualitat de la recollida selectiva dels envasos lleugers, assolint l’any 2016 un nivell d’impropis inferior al 25% en pes.

[6a.4] Establir, abans de finalitzar l’any 2016, l’objectiu de qualitat de la recollida selectiva dels envasos lleugers a assolir l’any 2020.

[6a.5] Assolir uns nivells mínims de valorització global (material i energètica) l’any 2020 d’un 65% dels residus generats a Catalunya.

[6a.6] Incrementar la recollida selectiva dels residus municipals fins un nivell mínim del 60% respecte els residus generats.

[6a.7] Assolir, en conjunt, com a mínim el 55% en pes de residus domèstics i comercials destinats a preparació per a la reutilització i el 
reciclatge per a les fraccions paper, metalls, vidre, plàstic, biorresidus i altres fraccions reciclables.

[6a.8] Assolir uns nivells mínims de valorització efectiva global (material i energètica) l’any 2020 d’un 70% dels residus industrials generats a 
Catalunya.

[6a.9] Abans de 2016 es redefiniran els objectius de valorització energètica previstos al Pla de l’Energia i el Canvi Climàtic 2012‐2020, per tal 
d’adequar‐los a la realitat existent en quant a potencial d’utilització de combustibles derivats de residus i a d’altres oportunitats econòmiques 
d’opcions equivalents.

[6a.10] Assolir uns nivells mínims de valorització global l’any 2020 d’un 75% dels residus de construcció i demolició generats a Catalunya.

[6a.11] Adaptar les instal∙lacions d’incineració de residus municipals actualment existents per tal que l’operació actual passi de considerar‐se 
disposició a valorització energètica.
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6. Incrementar la valorització del conjunt de residus, particularment la 
valorització material, des d’una òptica de l’economia circular i baixa en 
carboni

Piles, acumuladors i 
bateries

[6b.1] Abans del 2015 es recollirà selectivament un 45% dels residus de piles, acumuladors i bateries generats.

[6b.2] Abans del 2020 es recollirà selectivament un 55% dels residus de piles, acumuladors i bateries generats.

RAEE

[6b.3] Fins l’any 2016: recollida selectiva mínima de 4 kg/hab./any d’aquests residus, o bé la mitjana dels RAEE 
recollits en els últims 3 anys (valor més gran d’aquestes dues opcions.

[6b.4] A partir del 2016: 45% en pes expressat en percentatge dels aparells elèctrics i electrònics introduïts al 
mercat els tres anys precedents.

[6b.5] A partir de 2019: 65% en pes expressat en percentatge dels aparells elèctrics i electrònics introduïts al 
mercat els tres anys precedents, o el 85% dels RAEE generats.

Residus minerals, paper, 
metalls, plàstics, vidre i 
fusta (procedents de la 
construcció i demolició)

[6b.6] Des del 2008 és obligatori separar els residus de formigó, maons, teules, ceràmics, paper i cartró, 
metalls, plàstics, vidre i fusta de les activitats de la construcció i demolició quan es superi la següent generació 
a l’obra.
o Formigó: 80 tones o Teules, maons i ceràmics: 40 tones
o Metalls: 2 tones o Vidre: 1 tona
o Fusta: 1 tona o Paper i cartró: 0,5 tones
o Plàstics: 0,5 tones
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Residus tèxtils [6b.7] Establir, abans de finalitzar 2016, objectius de recollida selectiva dels residus tèxtils i calçat respecte els 
residus generats.

Residus d’olis vegetals [6b.8] Establir, abans de finalitzar 2016, objectius de recollida selectiva dels residus d’olis vegetals respecte els 
residus generats.

Paper‐cartró [6b.9] L’any 2020, com a mínim el 60% en pes dels residus de paper‐cartró generats a Catalunya seran valoritzats.

Plàstic [6b.10] L’any 2020, com a mínim el 60% en pes dels residus de plàstic generats a Catalunya seran valoritzats.

Metalls [6b.11] L’any 2020, com a mínim el 60% en pes dels residus metàl∙lics generats a Catalunya seran valoritzats.

Vidre [6b.12] L’any 2020, com a mínim el 60% en pes dels residus de vidre generats a Catalunya seran valoritzats.

Residus minerals [6b.13] L’any 2020 s’haurà desenvolupat el mercat de l’àrid reciclat per facilitar que la totalitat de la seva producció 
sigui absorbida en aplicacions a Catalunya.

Residus orgànics 
biodegradables

[6b.14] L’any 2020, com a mínim el 60% en pes dels residus orgànics biodegradables generats a Catalunya seran 
valoritzats.

6. Incrementar la valorització del conjunt de residus, particularment la 
valorització material, des d’una òptica de l’economia circular i baixa en 
carboni
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6. Incrementar la valorització del conjunt de residus, particularment la 
valorització material, des d’una òptica de l’economia circular i baixa en 
carboni

Envasos

[6b.15] L’any 2020, com a mínim un 75% en pes dels envasos generats seran valoritzats.

L’any 2020, com a mínim s’assoliran els següents nivells de valorització en pes en funció del material d’envasat.
o [6b.16] Paper‐cartró: 80%. o [6b.17] Metalls: 80%.
o [6b.18] Vidre: 80%. o [6b.19] Plàstic: 50%.
o [6b.20] Fusta: 70%.

Vehicles fora d’ús
[6b.21] A partir de l’1 de gener de 2015: reutilització i reciclatge d’un mínim del 85% en pes.

[6b.22] A partir de l’1 de gener de 2015: reutilització i valorització d’un mínim del 95% en pes.

RAEE [6b.23] Veure taula 42 de l’annex 4.

Pneumàtics fora d’ús

[6b.24] L’any 2015 es valoritzarà materialment com a mínim un 55% en pes dels pneumàtics fora d’ús.

[6b.25] L’any 2017 es valoritzarà materialment com a mínim un 65% en pes dels pneumàtics fora d’ús. 

[6b.26] L’any 2020 es valoritzarà materialment com a mínim un 75% en pes dels pneumàtics fora d’ús.

Olis minerals i sintètics 
usats

[6b.27] Garantir la continuïtat de la regeneració al 100% dels olis minerals i sintètics usats de caràcter 
regenerable.

Residus tèxtils [6b.28] L’any 2020 es valoritzarà un mínim del 95% dels residus tèxtils recollits selectivament a Catalunya.
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7. Suprimir progressivament la disposició de residus valoritzables

[7a.1] Establir, abans de finals de 2016, objectius quantitatius graduals de limitació d’entrada de residus valoritzables a dipòsits controlats.

[7a.2] Establir, abans de finals de 2016, el contingut màxim de materials biodegradables ‐amb activitat latent potencialment generadora de 
metà‐ dels residus i rebuigs de tractament de residus destinats a dipòsit controlat, així com els indicadors i metodologies que permetin 
verificar‐ne la seva evolució.

[7a.3] Assegurar, l’any 2020, que el 100% dels residus siguin tractats abans de ser destinats a dipòsits controlats.

[7a.4] Assegurar que, territorialment, la capacitat de disposició del rebuig de residus s’ajusta en tot moment a les previsions existents, tenint 
en compte els marges de garantia de servei i la minimització dels impactes.

Residus orgànics 
biodegradables

[7b.1] Objectius de reducció d’entrada de residus municipals biodegradables en dipòsits controlats respecte a 
la generació dels mateixos l’any 1995: 16/07/2016: 35% en pes.

Pneumàtics fora d’ús [7b.2]Continuarà vigent la prohibició d’entrada de pneumàtics fora d’ús en dipòsits controlats.

Residus mesclats (fracció 
resta)

[7b.3 ]L’any 2018 la totalitat de la fracció resta generada a Catalunya rebrà un tractament que permeti 
l’estabilització de la matèria orgànica continguda, amb recuperació, en la mesura del possible dels materials 
valoritzables. 
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8. Impulsar el sector català dels residus com un referent tècnic, econòmic i 
legal

[8a.1] Establir polítiques d’impuls al teixit empresarial vinculat a la gestió de residus.

[8a.2] Incrementar el coneixement a nivell internacional del model català de gestió de residus, basat en la màxima prevenció i recuperació de 
residus i l’enfortiment del sector empresarial de gestió de residus.

[8a.3] Posar en valor l’experiència en matèria de gestió de residus acumulada tant per l’administració pública com pel sector privat.

[8a.4] Donar suport a la internacionalització del sector dels residus.

[8a.5] Assolir una posició capdavantera en la recerca i innovació amb relació als residus i l’ús eficient dels recursos.

[8a.6] Permetre el trasllat de residus a instal∙lacions de valorització de residus fora de Catalunya sempre i quan el nivell de valorització sigui 
equivalent o superior a les de Catalunya.

[8a.7] Prevenir la gestió il∙legal o alegal dels residus, amb especial atenció a la potencial afectació sobre les persones i el medi.

[8a.8] Assegurar que els sistemes de responsabilitat ampliada del productor s’apliquen a la totalitat dels productes afectats per a cada 
sistema.

[8a.9] Promoure la certificació ambiental de les instal∙lacions de gestió de residus, tant públiques com privades.

[8a.10] Impulsar la simplicitat dels tràmits associats a la gestió dels residus.
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9. Disposar d’una xarxa d’infraestructures de gestió de residus adaptada a 
les necessitats territorials, econòmiques i tècniques de Catalunya

[9a.1] Desenvolupar el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya, establint àmbits de gestió que 
permetin la concurrència pública i privada .

[9a.2] Revisar l’obligatorietat de finançament de les infraestructures de gestió per part de la Generalitat de Catalunya.

[9a.3] Reforçar la versatilitat de les instal∙lacions de gestió de residus davant els canvis en les necessitats de tractament.

[9a.4] Possibilitar una adaptació del model de gestió i les tipologies d’instal∙lacions a les característiques territorials de cada àrea.

[9a.5] Afavorir el desenvolupament i la implantació de tecnologies que permetin millorar la gestió dels residus.

[9a.6] Facilitar vies pel desenvolupament de tecnologies per a l’obtenció i l’ús de combustibles alternatius o matèries precursores de 
productes (metanol, etanol, dièsel, etc.) a partir de rebuigs i residus que han esgotat llur potencial de valorització material.

[9a.7] La planificació de les infraestructures de residus de la construcció i demolició (RCD) s’ajustaran als següents criteris:
o Pel que fa als dipòsits controlats de RCD, la distribució dels dipòsits controlats de RCD a Catalunya seguirà les previsions del Decret 

89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

o Pel que fa a les plantes de valorització de RCD, la planificació d’instal∙lacions de valorització de RCD es limitarà a aquelles que 
s’ubiquin en dipòsits controlats de RCD o en sòl que urbanísticament estigui qualificat com a industrial.
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10. Fer transparent i sostenible econòmicament la gestió de residus

[10a.1] Afavorir la transparència en relació als costos de gestió de residus.

[10a.2] Impulsar els sistemes de pagament per generació, especialment a nivell domèstic i comercial.

[10a.3] Repercutir els costos de la gestió de residus sobre els seus generadors, inclosos els sistemes de responsabilitat ampliada del 
productor.

[10a.4] Vetllar per tal que es visualitzi i sigui internalitzada la totalitat dels costos associats a la gestió dels residus, incloses les amortitzacions, 
costos d’explotació i manteniment, costos ambientals, etc.

[10a.5] Impulsar l’eficiència econòmica en la gestió dels residus, tant per part de les administracions públiques com de les activitats 
empresarials.

[10a.6] Impulsar l’ús d’instruments de fiscalitat ambiental per a contribuir a la millora de la gestió dels residus i l’ús eficient dels recursos.



Com pensem fer-ho



Actuacions del programa

S’han definit 141 actuacions, vinculades als objectius del programa, per tal de possibilitar la 
seva execució i, en la mesura que no depengui d’altres actors, garantir l’assoliment dels 
objectius del PRECAT20. 
Cada actuació s’ha concretat en una fitxa i està caracteritzada per:

‐ Codi
‐ Títol
‐ Descripció
‐ Objectius relacionats
‐ Jerarquia de gestió
‐ Fluxos associats
‐ Temporalitat

Fitxes d’actuació Actuacions vs. objectius



1. Potenciar la gestió dels residus com a recursos

Actuacions

1 Desenvolupament d'accions de foment de l'economia circular

2 Desenvolupament i millora de les eines d'informació, difusió i comunicació de caràcter general

3 Elaboració d'un pla de comunicació ambiental, coordinat internament i externament, i execució de les actuacions 
complementàries

4 Millora de la formació sobre els aspectes relacionats amb els residus per part del sector de la comunicació

5 Foment de la figura del subproducte

6 Desenvolupament d’estudis per tal de disposar d’un millor coneixement respecte a la producció i el consum de recursos

7 Millora del coneixement sobre els residus i els aspectes que s'hi vinculen directament

8 Diagnosi sobre la generació i gestió de materials (plàstic, metalls, paper‐cartró i vidre) dels envasos d'àmbit domèstic i comercial

9 Establiment d'un acord amb l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) en relació a la informació estadística complementària
sobre residus

10 Delimitació dels circuits de gestió dels diferents fluxos de residus i establiment d'un aplicatiu estadístic de seguiment

11 Inclusió de temes de prevenció i la gestió dels residus en els itineraris curriculars educatius

12 Col∙laboració per a la realització de diagnosis periòdiques sobre el malbaratament alimentari en els sectors primari i 
agroalimentari

13 Avaluació de la viabilitat d’efectuar actuacions de “mineria d’abocadors” en alguns dels dipòsits controlats de Catalunya

14 Desenvolupament d’una prova pilot d’extracció de recursos materials i desimpacte ambiental mitjançant tècniques de mineria 
d’abocadors



2. Contribuir, des d’una perspectiva de cicle de vida, a la lluita contra el canvi climàtic i altres impactes 
associats a la gestió de residus i a l’ús de recursos

Actuacions

15 Optimització del consum energètic de les infraestructures

16 Avaluació de l’eficiència de captació i tractament del biogàs als dipòsits controlats de Catalunya

17 Establiment, per via normativa, de l’obligació que els dipòsits controlats incrementin la seva eficiència de captació i tractament 
del biogàs

18 Establiment d’incentius econòmics a l’increment de l’eficiència de captació i tractament del biogàs per part dels dipòsits 
controlats

19 Foment de la retirada de l'amiant no friable i difusió d'informació sobre la seva perillositat entre les empreses constructores de 
menor dimensió

20 Reedició  de les campanyes de subvencions per a l'extracció d’amiant en petites quantitats



3. Protegir el sòl com a medi bàsic i recurs de caràcter no renovable

Actuacions

21 Impuls a la gestió de dejeccions ramaderes amb criteris agronòmics i de proximitat

22 Integració dels informes en matèria de sòls en el procediment administratiu relatiu a la prevenció i control integrat de la 
contaminació

23 Desenvolupament d'una norma tècnica per tal de determinar les condicions per a la reutilització dels sòls tractats

24 Desenvolupament d’actuacions de difusió en matèria de prevenció de la contaminació del sòl

25 Elaboració d’un cens d’emplaçaments amb contaminacions històriques i emplaçaments abandonats

26 Desenvolupament d’instruments econòmics per fer front a la contaminació del sòl

27 Desenvolupament d'ordres de subvenció per a la restauració de sòls contaminats de caràcter públic

28 Foment de la implantació d’una instal∙lació de tractament de sòls contaminats

29 Limitació de l'entrada de sòls contaminats en dipòsit controlat

30 Col∙laboració amb el DAAR per al seguiment de l'aplicació de residus orgànics en l’agricultura

31 Subjecció de l'autorització de noves instal∙lacions ramaderes a l'existència de suficient capacitat de tractament

32 Establiment de l'obligatorietat de tractament en origen per a les activitats de l'annex I de la Llei 20/2009

33 Establiment de restriccions a l’autorització de noves instal∙lacions de valorització dels RCDs en sòl no urbanitzable

34 Establiment d'un informe relatiu a sòls contaminats previ a l'obtenció d'una llicència d'obra

35 Modificació del Decret 396/2006, relatiu a la millora de finques, amb relació a les característiques de les terres utilitzables



4. Reduir la generació de residus, impulsant la prevenció i particularment la reutilització

Actuacions

36 Establiment de l'obligació legal d'elaboració de plans locals de prevenció per part dels ens locals

37 Creació de línies de suport tècnic i econòmic als plans locals de prevenció

38 Incorporació de mesures de prevenció dels residus generats a l'obra

39 Desenvolupament d'una ordre de subvenció per a la prevenció de residus en l’àmbit industrial

40 Desenvolupament d'instruments econòmics que incentivin la compra de productes reciclats i desincentivin la compra de 
productes, l'ús dels quals té un impacte negatiu en la generació de residus

41 Realització d'accions de comunicació en prevenció de residus

42 Desenvolupament d'actuacions específiques en la prevenció de residus en  el sector educatiu

43 Potenciació d'estratègies de disseny per a la prevenció, la reutilització i la preparació per a la reutilització

44 Organització d’un premi d’ecodisseny

45 Fomentar l’ús responsable del paper i la desmaterialització de la informació

46 Foment del consum d'aigua de l'aixeta

47 Promoció de l'intercanvi de productes entre particulars



4. Reduir la generació de residus, impulsant la prevenció i particularment la reutilització

Actuacions

48 Foment del producte reutilitzable

49 Impuls a la introducció de criteris d'ecodisseny a les empreses fabricants de productes

50 Desenvolupament d'una línia de suport econòmic per a finançar la implantació de l'ecodisseny a les empreses

51 Impuls de la inclusió de criteris d’ecodisseny en normatives de responsabilitat ampliada del productor i d’envasos

52 Desenvolupament d'actuacions de suport al món local en matèria de prevenció dels residus biodegradables

53 Disseny d'una estratègia comunicativa de prevenció del malbaratament alimentari

54 Potenciació de la col∙laboració en les actuacions desenvolupades entorn a la taula d'excedents de Catalunya

55 Suport a les actuacions contra el malbaratament alimentari dutes a terme per entitats privades i col∙laboració amb entitats de 
distribució d'aliments

56 Estendre la reducció de les bosses de plàstic i altres envasos d'un sol ús en el comerç

57 Foment de l'envàs reutilitzable en l'àmbit comercial

58 Impuls, en l’àmbit domèstic, de la reducció d’envasos, l’ús d’envasos reutilitzables i la comercialització de productes a granel



5. Fomentar la preparació per a la reutilització de residus

Actuacions

59 Promoció de centres per a la reutilització de productes i per a la preparació per a la reutilització de residus

60 Foment de la preparació per a la reutilització d'aparells elèctrics i electrònics



6. Incrementar la valorització del conjunt de residus, particularment la valorització material, des d’una 
òptica de l’economia circular i baixa en carboni

Actuacions

61 Foment de l'ús de matèries recuperades

62 Desenvolupament d'ordres de subvenció per al foment de l'aplicació de materials reciclats a la construcció

63 Redisseny, gestió i internacionalització de a Xarxa Compra Reciclat

64 Promoció de la compra de productes reciclats i eficients en recursos en la compra verda pública i privada

65 Desenvolupament d'una campanya institucional que fomenti el consum de productes reciclats

66 Foment de l'ús de  compost

67 Impulsar sistemes de garantia de qualitat del compost

68 Valoració, des d’un punt de vista econòmic, dels beneficis ambientals associats a l’ús del compost

69 Facilitar la normalització de l’ús del compost



6. Incrementar la valorització del conjunt de residus, particularment la valorització material, des d’una 
òptica de l’economia circular i baixa en carboni

Actuacions

70 Desenvolupament d'una norma que estableixi els criteris mínims de qualitat dels àrids reciclats

71 Desenvolupament de la responsabilitat ampliada del productor per a fluxos de residus específics

72 Impuls al desenvolupament de les recollides comercials

73 Millora i ampliació de la xarxa de deixalleries

74 Impuls d’una modificació de la Llei d'envasos per tal que s'ampliï la responsabilitat del productor als envasos comercials i 
industrials

75 Foment de la gestió dels vaixells esportius fora d'ús i els seus components

76 Creació d'un SDDR per a pintura i els seus envasos

77 Impuls de la recollida de pintures, tintes, tòners i adhesius a nivell municipal

78 Desenvolupament d'alternatives de valorització per aquells residus amb un elevat potencial de valorització

79 Desenvolupament de mecanismes per afavorir l'ús de les escòries a la construcció



6. Incrementar la valorització del conjunt de residus, particularment la valorització material, des d’una 
òptica de l’economia circular i baixa en carboni

Actuacions

80 Redefinició dels objectius quantitatius sobre el consum d'energia establerts al PECAC respecte de l'àmbit dels residus

81 Establiment, per normativa, de l'obligatorietat d'utilitzar un percentatge mínim de materials reciclats en obra pública

82 Impuls de la creació d'una figura tributària que gravi l'extracció d'àrids naturals

83 Revisió del cànon a la deposició dels residus de la construcció i demolició

84 Foment de la recollida selectiva de piles usades

85 Adequació i millora de l’eficiència energètica de les plantes incineradores

86 Valorar la implantació per via normativa d'un Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn (SDDR) en cas de no assolir‐se els objectius 
de recollida selectiva de piles i acumuladors

87 Potenciació de la recollida selectiva de residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) als diferents punts de recollida

88 Valorització dels plàstics d'ús agrícola

89 Impuls de la recollida selectiva de la FORM en grans productors i el sector del càtering i la restauració

90 Impuls de l'ús de bosses compostables i cubells airejats



6. Incrementar la valorització del conjunt de residus, particularment la valorització material, des d’una 
òptica de l’economia circular i baixa en carboni

Actuacions

91 Desenvolupament d'una línia d'ajuts per al foment de la recollida selectiva de la FORM i la fracció vegetal, incloent 
l'autocompostatge

92 Valorar la possible implantació d'un sistema de dipòsit, devolució i retorn per als envasos d'un sol ús d'àmbit domiciliari

93 Impuls de la recollida selectiva i el reciclatge de materials plàstics amb un baix nivell actual de valorització

94 Anàlisis de les dades dels Centres de Tractament Autoritzat (CAT) de VFU per tal de detectar fluxos residuals la gestió dels quals 
és millorable

95 Impuls de la modificació del Reial Decret 1383/2002, o establiment d'una normativa catalana complementària, per tal d'incloure 
els vehicles no turisme a les llicències dels CAT

96 Foment de l’ús del pneumàtic recautxutat

97 Promoció de la utilització de productes elaborats a partir de la valorització de PFU

98 Impuls que a nivell estatal s'exigeixin uns rendiments mínims de les instal∙lacions de regeneració d'olis

99 Inclusió dels objectius propis del PRECAT20 en les autoritzacions dels sistemes de responsabilitat ampliada del productor

100 Establiment d'un percentatge mínim d'utilització d'olis regenerats en les flotes de l'administració

101 Impuls d’acords voluntaris entre les cadenes de distribució i els recuperadors per a la implantació de recollides selectives de 
residus tèxtils a les botigues

102 Elaboració i difusió d'una guia tècnica del reciclatge de residus tèxtils



7. Suprimir progressivament la disposició de residus valoritzables

Actuacions

103 Limitació de l'entrada a dipòsit controlat de determinats materials valoritzables

104 Modificació dels cànons a la disposició del rebuig de residus municipals

105 Aplicació d'un cànon a la deposició dels residus industrials

106 Reglamentació tècnica de  la limitació de l'entrada de residus biodegradables als dipòsits controlats

107 Revisió de les previsions d’infraestructures pel que fa al nombre de dipòsits de RCD necessaris



8. Impulsar el sector català dels residus com un referent tècnic, econòmic i legal

Actuacions

108 Gestió de les instal∙lacions de tractament de frigorífics i de piles del  Pont de Vilomara i Rocafort després de la finalització dels 
serveis públics corresponents

109 Increment de la presència de l'ARC en els òrgans internacionals que treballen en la millora de la prevenció i la gestió de residus

110 Reforç de les actuacions en matèria de cooperació al desenvolupament portades a terme des de Catalunya

111 Suport a la internacionalització dels sectors vinculats a la prevenció i la gestió dels residus de Catalunya

112 Promoció d'actuacions de recerca, desenvolupament i innovació en l'àmbit de la prevenció i la gestió de residus

113 Suport a la creació d’un centre tecnològic de referència en recerca, desenvolupament i innovació en matèria de residus a 
Catalunya

114 Reforçament de les garanties de compliment de la normativa

115 Actualització normativa del Catàleg de residus de Catalunya

116 Actualització del decret sobre procediments de gestió de residus

117 Publicació d’una norma legal sobre les figures d’ ‘agent’ i ‘negociant’ creades per la normativa estatal



8. Impulsar el sector català dels residus com un referent tècnic, econòmic i legal

Actuacions

118 Modificació de Lleis

119 Actualització del Decret 27/1999 de gestió dels residus sanitaris

120 Habilitació de la xarxa de deixalleries per a la gestió dels residus d'amiant

121 Realització d'un major control de les recollides informals de residus

122 Increment del seguiment i control dels gestors autoritzats per al tractament de dejeccions ramaderes

123 Millora de la gestió de residus en els ports de Catalunya

124 Lluita contra les importacions i les exportacions fraudulentes de productes sotmesos a responsabilitat ampliada del productor

125 Ordenació dels tràmits administratius vinculats a l'estadística i simplificació dels tràmits administratius



9. Disposar d’una xarxa d’infraestructures de gestió de residus adaptada a les necessitats territorials, 
econòmiques i tècniques de Catalunya

Actuacions

126 Increment de la capacitat de tractament de la FORM i la fracció resta

127 Desenvolupament de centres logístics i de transferència de residus

128 Reenginyeria de l’Ecoparc 1 (Barcelona)

129 Realització de les actuacions en infraestructures compromeses  en el marc del PTSIGRM 2007‐2012

130 Clausura de dipòsits controlats de classe II públics després del període d’explotació

131 Ampliació de dipòsits controlats públics de classe II

132 Promoció de l'autocompostatge individual i comunitari

133 Promoció d'instal∙lacions petites en zones amb  nivells baixos de generació

134 Implementació de millores en les plantes de tractament de la FORM  existents

135 Estudi i impuls de vies alternatives de valorització material dels residus de fusta

136 Fomentar alternatives de producció i consum de CDR

137 Implantació d’instal∙lacions de valorització de rebuig ric en carboni



10. Fer transparent i sostenible econòmicament la gestió de residus

Actuacions

138 Impuls de l'adopció de sistemes de pagament per generació, directes o indirectes

139 Fer visibles els costos de la gestió de residus als seus productors, en especial en el cas de la ciutadania

140 Foment de l'optimització de les recollides municipals

141 Elaboració d'una guia general de recollida selectiva



Exemples d’actuació (exemple 1)
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Actuacions Codi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10
.

Desenvolupament d'accions de foment de l'economia 

circular
001

[1a.1]

[1a.3]

[1a.4]

[5a.2]
[6a.1] [6a.2] [6a.3] 

[6a.4]

Desenvolupament i millora de les eines d'informació, difusió i 

comunicació de caràcter general
002

[1a.1]

[1a.4]
[4a.3] [6a.1] [8a.7]

Elaboració d'un pla de comunicació ambiental, coordinat 

internament i externament, i execució de les actuacions 

complementàries

003
[1a.1] 

[1a.4]

Millora de la formació sobre els aspectes relacionats amb 

els residus per part del sector de la comunicació
004

[1a.1] 

[1a.4]

Foment de la figura del subproducte 005
[1a.3]

[1a.4]

[6a.1]

[6a.8]

Desenvolupament d’estudis per tal de disposar d’un millor 

coneixement respecte a la producció i el consum de 

recursos

006 [1a.4] [8a5]

Millora del coneixement sobre els residus i els aspectes que 

s'hi vinculen directament
007 [1a.4]

[4b.1]

[4b.2]
[6a.2] [6b.23]

Ex.1



Exemples d’actuació (exemple 1)

Codi actuació Títol

001 Desenvolupament d'accions de foment de l'economia circular

Objectius relacionats Temporalitat Fluxos associats Jerarquia associada

1a.1, 1a.3, 1a.4, 5a.2, 6a.1, 6a.2, 6a.3, 6a.4 2014‐2020 Tots els fluxos Transversal

Descripció
Per tal de fomentar el desenvolupament d’una economia circular a Catalunya es desenvoluparan les següents 
actuacions.
‐ Abans de 2016 es quantificarà tot el cicle de materials de Catalunya, amb vistes de fixar objectius en la matèria en un 
escenari 2020.
‐ Es valorarà amb els diferents sectors empresarials, quins són els recursos crítics per a l’economia catalana, de cara a 
establir un pla que permeti garantir l’accés als mateixos.
‐ Es realitzarà un benchmarking dels sistemes de recollida selectiva i valorització material, amb l’objectiu de definir 
quins sistemes permeten l’obtenció de materials d’alta qualitat. S’establiran uns rendiments mínims dels sistemes de 
valorització material autoritzats.
‐ Es fomentarà l’ecompreneduria en els àmbits relacionats amb la gestió eficient dels recursos.
‐ Es donarà suport a la creació d’una xarxa d’empreses per a l’economia circular.
‐ Es desenvoluparà un estudi que permeti avaluar el potencial de la simbiosi industrial com a instrument per 
maximitzar els beneficis empresarials a través de compartir recursos i coneixement.



Exemples d’actuació (exemple 2)

Codi actuació Títol

016 Avaluació de l’eficiència de captació i tractament del biogàs als 
dipòsits controlats de Catalunya

Objectius relacionats Temporalitat Fluxos associats Jerarquia associada

1a.1, 1a.4, 2a.1, 2a.2, 2a.3, 2a.4, 9a.3 2015 05 Eliminació

Descripció
Pràcticament la totalitat dels dipòsits controlats de Catalunya disposen de sistemes per a la captació de biogàs (metà). 
Tanmateix, es desconeix quina és l’eficiència d’aquests sistemes de captació i el posterior tractament que es realitza del 
mateix.
Atès que l’emissió de metà és, clarament, la contribució més important de la gestió de residus a l’emissió de gasos amb 
efecte d’hivernacle, i tenint en compte que el biogàs és un recurs energètic significatiu l’aprofitament del qual pot no 
trobar‐se optimitzat, en col∙laboració amb el món universitari es portaran a terme els estudis que permetin avaluar 
l’eficiència en la captació de biogàs en els dipòsits controlats a Catalunya. Aquests estudis implicaran:
‐ El desenvolupament de metodologies d’avaluació adaptades a les necessitats de l’avaluació i de les seves aplicacions 
futures.
‐ La realització de proves pilot representatives i la seva extensió a la totalitat dels dipòsits.
‐ La modelització dels resultats amb vistes al disseny d’intervencions de millora per part dels responsables.
El resultat d’aquests estudis ha de portar, en darrer terme, al desenvolupament de normativa i planificació específica 
amb relació a aquesta línia de treball.



Exemples d’actuació (exemple 3)

Codi actuació Títol

025 Elaboració d’un cens d’emplaçaments amb contaminacions 
històriques i emplaçaments abandonats

Objectius relacionats Temporalitat Fluxos associats Jerarquia associada

3a.2 2014‐2020 12 Transversal

Descripció
Els diferents períodes de crisis econòmiques que s’han viscut, sobretot a partir dels anys setanta, han generat uns 
passius ambientals importants amb problemes greus de contaminació de sòls i aigües subterrànies i l’abandonament 
de residus. Malauradament, molts d’aquests passius no són coneguts fins que no hi ha una afectació a un recurs com 
pot ser l’aigua per a ús de boca. En aquests sentit, l’actual crisi ha suposat el tancament de moltes empreses que no 
han aportat cap informació sobre l’estat final de l’emplaçament en que estaven ubicades. 
Per aquest motiu, conjuntament amb els ens locals, es posarà en funcionament un cens d’aquests activitats on es valori 
l’impacte del seu passiu ambiental, amb l’objectiu de poder prioritzar actuacions futures encaminades a la seva 
desactivació.



Exemples d’actuació (exemple 4)

Codi actuació Títol

039 Desenvolupament d'una ordre de subvenció per a la prevenció de residus en 
l’àmbit industrial 

Objectius relacionats Temporalitat Fluxos associats Jerarquia associada

4a.1 2014‐2016 Tots els fluxos Prevenció

Descripció
Desenvolupament d’una ordre de subvenció amb l’objectiu de potenciar projectes de prevenció (minimització) dels 
residus d'origen industrial i projectes de recerca i desenvolupament tecnològic aplicats en el camp de la minimització 
dels residus industrials.
Els destinataris de l’ordre de subvenció seran les empreses de Catalunya, essent actuacions subvencionables, entre 
d’altres:
‐ La reducció en origen dels residus generats en el propi procés productiu.
‐ El reciclatge en origen dels residus generats en el propi procés productiu.
‐ Projectes de R+D de millora dels processos productius i productes per a la minimització dels residus, i per al disseny i 
implantació de tecnologies més netes en els processos de fabricació.
‐ Projectes de R+D de disseny de prototips i projectes pilot i/o assajos experimentals per a la millora dels processos 
productius i productes.
Entre les actuacions subvencionables es comptaria la modificació d’instal∙lacions per tal d’adequar l’emmagatzematge 
de productes a sistemes de compra a granel.



Exemples d’actuació (exemple 5)

Codi actuació Títol

126 Increment de la capacitat de tractament de la FORM i la fracció resta

Objectius relacionats Temporalitat Fluxos associats Jerarquia associada

6a.6, 6a.7, 6b.14, 7a.3, 
7b.1, 7b.3, 9a.1, 9a.2, 
9a.3, 9a.4, 9a.5 

2015‐2020 05 / 17 Reciclatge i altres 
formes de valorització

Descripció
Per tal de respondre a les previsions pel que fa a les necessitats de tractament identificades, i d’acord amb les 
especificacions del PTSIGRM, s’adequarà la capacitat de tractament de la FORM i de la fracció resta, incrementant‐la en 
funció d’aquestes previsions.
Per a aquesta adequació es tindrà en compte la possibilitat d’obrir vies a la participació de la iniciativa privada en 
aquells àmbits on no existeixin instal∙lacions de caràcter públic, i mitjançant l’habilitació de línies de subvenció del 
finançament de part de les inversions públiques, recolzades amb els fons obtinguts a partir dels cànons a la disposició.



Quant costa



Aspectes econòmics PRECAT20

• El pressupost total del PRECAT20 2013‐2020 és de 782.588.347 euros pel període 2013‐
2020, dels quals el 25%, 195.741.188 euros, corresponen a despeses corrents i el 75% 
restant, 586.847.159 euros, a despeses de capital.

• El finançament del conjunt d’actuacions previstes al PRECAT20 està repartit entre el 
sector privat en un 28,1% (220.067.350 €), l’Agència de Residus de Catalunya en un 
69,8% (546.516.297 €) i altres aportacions d’ens públics en un 2,1% (16.004.700 €).

• D’altra banda, en el cas d‘implementar el conjunt d’actuacions que preveu el PRECAT20 i 
d’assolir substancialment els objectius que es plantegen, s’estima que, de forma agregada, 
s’estaria contribuint a la creació d’entre 4.000 i 7.000 nous llocs de treball directes i 
indirectes.

• A més a més, d’acord amb estudis de la Unió Europea, si s’assoleixen els objectius 
plantejats la millora en la gestió dels residus i l’ús eficient dels recursos podria induir un 
increment de l’activitat econòmica de, com a mínim, 400 milions d’euros anuals. 



Pressupost PRECAT20

Objectiu principal Pressupost
(euros)

1. Potenciar la gestió dels residus com a recursos 20.761.688

2. Contribuir, des d’una perspectiva de cicle de vida, a la lluita contra el canvi 
climàtic i altres impactes associats a la gestió de residus i a l’ús de recursos 11.770.000

3. Protegir el sòl com a medi bàsic i recurs de caràcter no renovable 5.380.000

4. Reduir la generació de residus, impulsant la prevenció i particularment la 
reutilització 97.866.000

5. Fomentar la preparació per a la reutilització de residus  31.210.000

6. Incrementar la valorització del conjunt de residus, particularment la 
valorització material, des d'una òptica d’economia circular i baixa en carboni 152.246.000

7. Suprimir progressivament la disposició de residus valoritzables 200.000

8. Impulsar el sector dels residus català com un referent tècnic, econòmic i legal 10.355.000

9. Disposar d'una xarxa d'infraestructures de gestió de residus adaptada a les 
necessitats territorials, econòmiques i tècniques de Catalunya 449.012.159

10. Fer transparent i sostenible econòmicament la gestió de residus 3.787.500

TOTALS 782.588.347

Pressupost en 
funció dels 
objectius 
estratègics



Pressupost PRECAT20

Jerarquia associada Pressupost total (euros)

Ecodisseny 20.830.000

Prevenció 84.250.000

Reutilització 1.535.000

TOTAL PREVENCIÓ 106.615.000

Mercat reciclatge 14.290.000

Recollida selectiva 43.009.500

Preparació per a la reutilització 31.200.000

Valorització 403.804.000

TOTAL VALORITZACIÓ 492.303.500

Disposició del rebuig 39.015.000

TOTAL DISPOSICIÓ 39.015.000

Sòls contaminats 4.825.000

Actuacions transversals 139.829.847

TOTAL ALTRES 144.654.847

TOTALS 782.588.347

Pressupost en funció de 
la jerarquia de gestió de 
residus



Pressupost del PRECAT20

Actuacions Infraestructures
195.741.188 € 586.847.159 €
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Visió fins a 2050 



Visió 2050

Per a l’any 2050 
es planteja haver 
assolit els 
següents reptes:

• S’ha reduït molt significativament la producció de residus en un context de disminució
general de tots els impactes.

• Els residus generats tenen assegurada la seva valorització i, en conseqüència, la deposició i
la incineració s’han descartat com a formes vàlides de gestió.

• La valorització energètica s’ha limitat als residus que no es poden valoritzar materialment i
es fa amb processos d’alta eficiència.

• El sector català de la gestió de residus ha esdevingut punter i innovador i s’ha especialitzat
en la recuperació de materials d’alt valor afegit.

• Les infraestructures i, en general, tots els sistemes de gestió de residus, han estat
optimitzats tècnicament i econòmicament.

• Els residus, incloent aquells que estiguin dipositats en abocadors, són considerats una font
prioritària de recursos davant els recursos no renovables.

• S’ha avançat significativament, des de l’àmbit dels residus, cap a l’autosuficiència en
matèria de recursos.

• L’economia catalana ha assolit un model productiu i de consum sostenibles, ha interioritzat
les bases de l’economia circular i ha avançat significativament en la seva aplicació.

• La societat catalana ha incorporat com a valor fonamental la sostenibilitat ambiental i
econòmica i l’ús eficient dels recursos i no accepta el seu malbaratament.

• S’ha avançat significativament en la compatibilitat entre el desenvolupament d‘activitats
humanes, especialment en l’àmbit productiu, i la protecció del sòl, i s’ha avançat molt
significativament en la restauració dels sòls contaminats.



PINFRECAT20
Pla territorial sectorial d’infraestructures de 
gestió de residus municipals de Catalunya

2013 ‐ 2020



• Introducció. Aspectes del context actual.
• Bases estratègiques per a la nova planificació 2020
• Síntesi de contingut PINFRECAT20

• Divisió territorial.
• Determinació de necessitats en infraestructura.
• Prescripcions per al desenvolupament de noves actuacions.

• Previsió inversions necessàries PINFRECAT20
• Calendari de tramitació

PINFRECAT20



INTRODUCCIÓ
ASPECTES DEL CONTEXT ACTUAL

‐ DESEQUILIBRI DE MODEL DE TRACTAMENT DE FRACCIÓ RESTA

• Importants diferències en les vies de gestió de la fracció Resta generada ==> Fortes diferències en els
costos que suposa el tractament.

• El cànon de disposició no és prou dissuasiu per tal que s’abandoni la disposició en abocadors com a via
directa de gestió, sense tractament previ.

• Les diferències de model de gestió i les derivades econòmiques alteren l’equilibri territorial, generant
conflictes.

‐ INSTAL∙LACIONS INFRAUTILITZADES

• El cost del tractament, superior generalment al de la disposició directa, fa que encara hi hagi qui opta
per no fer ús de les instal∙lacions de tractament.

• Desaprofitament de les inversions públiques. Incompliment del marc legal.
• Dificultat de mantenir les economies d’escala de les instal∙lacions existents. Desequilibri econòmic.
• Aquells que s’han avançat en el compliment del marc legal, mitjançant el tractament, són els que estan

suportant les càrregues econòmiques més elevades, posant en crisi el model.



INTRODUCCIÓ
ASPECTES DEL CONTEXT ACTUAL

‐ NOMBRE IMPORTANT DE DIPÒSITS CONTROLATS SENSE TRACTAMENT PREVI

• La major part dels dipòsits controlats encara no disposen de sistemes de tractament previ.
• Incompliment del marc legal a nivell europeu.

‐ INTRUSIÓ DESORDENADA DEL SECTOR PRIVAT EN LA GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS

• Elevat nombre de tràmits promoguts per empreses privades amb voluntat d’autoritzar instal∙lacions
per a la gestió de residus municipals, principalment dipòsits controlats. No es respecta l’ordenació
territorial.

• Competència “deslleial” amb infraestructures de servei públic. Oferta directa d’empreses gestores a
ajuntaments, sense respecte de la planificació en instal∙lacions de servei públic.

‐ MANCA DE GARANTIA DEL FINANÇAMENT ÍNTEGRE DEL GOVERN PER NOVES INFRAESTRUCTURES

• La Generalitat ha d’assumir legalment el finançament de les inversions que figuren en el Pla Territorial
Sectorial.

• Donada la situació actual, no es pot preveure que les aportacions de pressupost de la Generalitat
cobreixin el 100% de les necessitats.

• Els tipus impositius per al cànon no permeten actualment disposar d’aportacions econòmiques
suficients per garantir el finançament del 100% de les infraestructures necessàries.

• Cal complementar el finançament tant de pressupostos de la Generalitat com del Fons de Gestió de
Residus, sent necessari un increment important i progressiu dels cànons de residus.



Planta tractament RESTA

Planta tractament RESTA 
en tràmit

Incineradora

Dipòsit Controlat

CAS 1
Àmbits que disposen o
tenen compromeses
actualment les
instal∙lacions de
referència del PTSIRM.

CAS 2
Àmbits que no disposen
de les instal∙lacions de
referència del PTSIRM,
però tenen o tindran
alguna disponible en un
entorn de proximitat
raonable.

CAS 3
Àmbits que no disposen
de les instal∙lacions de
referència del PTSIRM i
que no tenen cap altre
disponible en un entorn
de proximitat raonable.

Mapa de cobertura 
d’instal∙lacions per al 
tractament de la F. Resta

INTRODUCCIÓ
ASPECTES DEL CONTEXT ACTUAL



El tractament de la Fracció Resta. Resum dades estadístiques 2012

L’any 2012 es van gestionar 2.273.867 tones de fracció Resta, un 5,3% menys que l’any anterior. 

Mitjançant l’aprofitament de les capacitats disponibles   TMB  67% 
Incineració  8% 
Dipòsit  25%

Amb la posta en marxa de les instal∙lacions en tràmit (2016) TMB 74%  
Incineració 8%
Dipòsit  18%

INTRODUCCIÓ
ASPECTES DEL CONTEXT ACTUAL

Existeix un ample marge de millora simplement redirigint alguns fluxos de fracció Resta cap a les plantes de
tractament, evitant la gestió directa a dipòsit.

Aquest balanç serà encara molt millor en el moment en que es puguin finalitzar les obres d’aquelles instal∙lacions que
es troben en tràmit d’execució en aquest moment (previsió 2016)



BASES ESTRATÈGIQUES PER LA NOVA 
PLANIFICACIÓ 2020 

‐ MODEL DE PARTICIPACIÓ PÚBLIC – PRIVAT EN LA GESTIÓ

• Possibilitar la participació ordenada del sector privat per cobrir dèficits territorials.
• Consolidar en la planificació el parc d'instal∙lacions existents i en tràmit.
• Aclarir les pautes i prescripcions per a la decisió de model públic, privat o mixt (PPP).
• Establiment de condicions tècniques bàsiques per implantació de futures infraestructures.

‐ REFORMULACIÓ DEL MODEL DE GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS

• Cal promoure polítiques per a un millor compliment de la jerarquia de gestió.
• Reforçar l’aprofitament de les infraestructures existents:

o Disseny amb flexibilitat tecnològica per fer front a diversos escenaris de gestió (FORM – F.
Resta).

o Prioritzar la modificació d’escenaris de tractament , ampliació i reconversió d'instal∙lacions
existents abans de noves implantacions.

o Ampliar l’àmbit de gestió de les infraestructures per facilitar l’aportació de residus.
• Atenció especial a fer complir l’obligació normativa de fer el tractament previ a la disposició.
• Identificar de forma clara els àmbits que disposen de capacitat per fer el tractament previ, i els que

l’han d’implantar.
• Establir calendari per que la resta d’àmbits desenvolupin les actuacions escaients.
• Possibilitar el model de gestió descentralitzada de la FORM en plantes de caire rural i comunitari.
• Promoure la millora de l’eficiència energètica de les instal∙lacions, i en concret les incineradores.
• Facilitar vies pel desenvolupament de tecnologies emergents per obtenció de combustibles

alternatius (dièsel, etanol, metanol, etc.).



BASES ESTRATÈGIQUES PER LA NOVA 
PLANIFICACIÓ 2020 

‐ INSTRUMENTS

• El Programa General de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya (PRECAT20) i el propi
Pla Territorial Sectorial (PINFRECAT20).

• Els instruments normatius. Especial atenció a fer complir l’obligació legal de tractament previ a la
disposició dels residus.

• Els instruments econòmics. Es preveu un increment important i progressiu dels cànons sobre la
disposició de residus.

• El retorn dels imports recaptats provinents dels cànons ha de permetre una aportació important
destinada a cobrir les necessitats identificades de finançament d’infraestructures.

‐ FINANÇAMENT

• La Generalitat assumirà el finançament de les inversions que figuren en el PINFRECAT20, en la
quantia i forma que es determini en el propi Pla, un cop aprovat pel Govern.

• Les aportacions podran provenir de pressupostos de la Generalitat o be del Fons de Gestió de
Residus. Aquest Fons de Gestió de Residus pot tenir diferents fonts, si bé la principal és la recaptació
dels cànons sobre la disposició de residus.

• El finançament es resoldrà basant‐se en les necessitats i prescripcions establertes al PINFRECAT20.



SÍNTESI DE CONTINGUT
PINFRECAT20
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DIVISIÓ TERRITORIAL A EFECTES DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS

Respecte de l’anterior Pla Territorial Sectorial d’infraestructures (2005‐2012), es suprimeix la divisió de Catalunya 
en dos nivells basats en 29 àmbits territorials continguts en 7 grans zones.

A canvi, el PINFRECAT20 es configura mitjançant una nova divisió en un únic nivell, amb un total de 5 grans zones, 
quedant així:

Zona 1: Regió Metropolitana i entorn.
Alt Penedès, Garraf, Anoia, Baix Llobregat, AMB, Vallès 
Occidental, Bages, Vallès Oriental i Maresme.

Zona 2: Comarques de Girona i centre.
La Selva, Baix Empordà, Alt Empordà, Pla de l’Estany, 
Gironès, Garrotxa, Ripollès i Osona.

Zona 3: Comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre.
Baix Penedès, Alt Camp, Baix Camp, Conca de Barberà, 
Tarragonès, Terra Alta, Ribera d’Ebre, Priorat, Baix Ebre i 
Montsià.

Zona 4: Comarques de Ponent.
Segrià, Noguera, Pla d’Urgell, Urgell, Garrigues i Segarra. 

Zona 5: Comarques del Pirineu i Pre‐Pirineu.
Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Vall d’Aran, 
Alt Urgell, La Cerdanya, Berguedà i Solsonès.

1

2

3

4

5

SÍNTESI DE CONTINGUT: PINFRECAT20
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DIVISIÓ TERRITORIAL A EFECTES DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS

Criteris tinguts en compte per l’agrupació territorial:

‐ Potenciar l’aprofitament de les infraestructures existents.

‐ Diversificar l’oferta de tractaments en un mateix àmbit territorial.

‐ Racionalitzar el principi de proximitat i suficiència, potenciant l’ús compartit d’instal∙lacions.

‐ Mantenir i potenciar, si s’escau, la capacitat associativa dels ens locals i gestors del territori.

‐ Minimitzar la necessitat de nous dipòsits i ampliacions dels existents.

SÍNTESI DE CONTINGUT: PINFRECAT20
DIVISIÓ TERRITORIAL

Limitacions derivades de la divisió territorial:

Cadascuna de les zones haurà de ser amb caràcter general autosuficient en el tractament de la
fracció Resta, la fracció orgànica (FORM) i la gestió del rebuig dels tractaments de residus
municipals.

Només de forma transitòria, mentre existeixi una situació de dèficit de capacitat en una zona, es
permet el trasllat i gestió dels residus d’aquesta zona a una altra sempre i quan es compleixin
determinats requisits.



DETERMINACIÓ DE NECESSITATS D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURA

Criteris per a considerar actuacions de millora en infraestructures existents:

La determinació d’actuacions de millora en instal∙lacions existents ha de respondre als següents
criteris bàsics:

‐ Intervencions per aconseguir que les capacitats reals s’ajustin de forma tècnicament adequada a les
capacitats autoritzades.

‐ Necessitats d’adaptació de les plantes al canvi de les característiques i diversitat de qualitat dels
residus a tractar, així com a canvis d’escenaris de generació de diferents fraccions, al seu àmbit de
servei.

‐ Promoció de la preparació per a la reutilització i aspectes de seguretat, com és el cas de les millores
en deixalleries.

‐ Increments dels índex de valorització material i eficiència energètica, disminucions de la generació
de rebuigs a eliminació i lesmillores de la qualitat dels productes finals obtinguts.

‐ Reduccions dels impactes associats al tractament.

SÍNTESI DE CONTINGUT: PINFRECAT20
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DETERMINACIÓ DE NECESSITATS D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURA

Càlcul de dèficits en infraestructures de tractament:

Metodologia:

‐ Recopilació de dades reals de la generació i recollides selectives 2005–2012. Realització de les
prognosi 2013–2020.

‐ D’acord amb les capacitats disponibles, càlcul del balanç i determinació de dèficits territorials pel
tractament de la fracció Resta i la FORM.

‐ Revisió anual de dèficits per corregir evolució real respecte de la prognosi, i actualitzar dades de
capacitat disponible.

‐ Identificació i proposta d’actuacions: El PINFRECAT20 identifica de forma concreta aquelles
actuacions en infraestructura per a les quals es disposa de major grau d’informació, en contrast amb
aquelles altres per a les quals només es determinen els criteris i prescripcions generals que cal tenir
en compte per al seu futur desenvolupament.

‐ Planificació de dipòsits controlats. Es determinen els llindars de capacitat mínima i unitats de dipòsit
(emplaçaments) que, de forma territorialitzada, serveixen per justificar la necessitat de noves
actuacions.

SÍNTESI DE CONTINGUT: PINFRECAT20
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ZONA 1          
Instal∙lacions de tractament mecànic i biològic de la fracció Resta  Estat  Capacitat    
Centre de tractament de residus de Vacarisses  En funcionament  245.000 t/any 
Centre integral de valorització de residus de Mataró  En funcionament  190.000 t/any 
Centre integral de valorització de residus de Sant Adrià de Besòs  En funcionament  190.000 t/any 
ECOPARC 1 de Barcelona  En funcionament  160.000 t/any 
ECOPARC 2 de Montcada i Reixac  En funcionament  160.000 t/any 
ECOPARC 4 d'Els Hostalets de Pierola (1)  En funcionament  365.000 t/any 
Planta de triatge de Molins de Rei   En funcionament  20.000 t/any 
(1) Dades de capacitat segons escenari de funcionament actual     1.330.000 t/any 

 

ZONA 1          
Instal∙lacions de tractament biològic de la fracció orgànica (FORM) Estat  Capacitat   
Centre de tractament de residus de Manresa  En funcionament  20.000 t/any 
ECOPARC 1 de Barcelona  En funcionament  100.000 t/any 
ECOPARC 2 de Montcada i Reixac  En funcionament  115.000 t/any 
ECOPARC 4 d'Els Hostalets de Pierola (1)  En funcionament  0 t/any 
Planta de compostatge de Jorba  En funcionament  21.400 t/any 
Planta de compostatge de Sant Cugat del Vallès  En funcionament  7.000 t/any 
Planta de compostatge de Sant Pere de Ribes  En funcionament  13.700 t/any 
Planta de compostatge de Torrelles de Llobregat  En funcionament  4.500 t/any 
Planta de digestió anaeròbia de Granollers  En funcionament  45.000 t/any 
Planta de digestió anaeròbia de Terrassa  En funcionament  20.000 t/any 
(1) Dades de capacitat segons escenari de funcionament actual     346.600 t/any 

 

BALANÇ ZONA 1. REGIÓ METROPOLITANA I ENTORN             
   2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 
RESTA (t/any)  1.415.092 1.366.537  1.317.877 1.269.104 1.211.419 1.153.599 1.095.635 1.037.514 
Balanç (t/any) ‐85.092  ‐36.537   12.123  60.896  118.581  176.401  234.365  292.486  
Balanç (%)  6,0% 2,7%  0,9% 4,8% 9,8% 15,3% 21,4% 28,2% 

FORM (t/any)  275.415 282.329  289.243 296.157 311.859 327.562 343.264 358.967 
Balanç (t/any) 71.185  64.271   57.357  50.443  34.741  19.038  3.336  ‐12.367  
Balanç (%)  25,8% 22,8%  19,8% 17,0% 11,1% 5,8% 1,0% 3,4% 
La dada de generació de RESTA s'ha minorat en 70.000 t/any, que corresponen a la neteja viària, donat que no afecten al balanç.

     

Dades de generació i projecció 2020

ZONA 1: 
REGIÓ METROPOLITANA 

i ENTORN
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ZONA 2          
Instal∙lacions de tractament mecànic i biològic de la fracció Resta  Estat  Capacitat   
Centre de tractament de residus de Lloret de Mar  En funcionament  110.000 t/any 
Centre de tractament de residus d'Orís (2)  En tràmit  43.000 t/any 
Centre de tractament de residus de Pedret i Marzà (2)  En tràmit  70.000 t/any 
Incineradora de Girona  En funcionament  35.000 t/any 
(2) Previsió capacitat disponible a partir del 01.01.2016     258.000 t/any 

 

ZONA 2          
Instal∙lacions de tractament biològic de la fracció orgànica (FORM)  Estat  Capacitat   
Centre de tractament de residus de Llagostera  En funcionament  18.000 t/any 
Centre de tractament de residus d'Orís (2)  En tràmit  10.000 t/any 
Centre de tractament de residus de Pedret i Marzà (2)  En tràmit  5.000 t/any 
Planta de compostatge de Boadella i les Escaules  En funcionament  100 t/any 
Planta de compostatge de Malla  En funcionament  1.500 t/any 
Planta de compostatge d'Olot  En funcionament  12.000 t/any 
Planta de compostatge de Santa Coloma de Farners  En funcionament  12.500 t/any 
(2) Previsió capacitat disponible a partir del 01.01.2016     59.100 t/any 

 

BALANÇ ZONA 2. COMARQUES DE GIRONA I CENTRE             
   2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 
RESTA (t/any)  311.890 300.432 289.048 277.735 265.731 253.792 241.917 230.102 
Balanç (t/any)  ‐166.890  ‐155.432  ‐144.048  ‐19.735  ‐7.731  4.208  16.083  27.898  
Balanç (%)  53,5% 51,7% 49,8% 7,1% 2,9% 1,7% 6,6% 12,1% 

FORM (t/any)  50.039 53.006 55.974 58.941 62.667 66.394 70.121 73.848 
Balanç (t/any)  ‐5.939  ‐8.906  ‐11.874  159  ‐3.567  ‐7.294  ‐11.021  ‐14.748  
Balanç (%)  11,9% 16,8% 21,2% 0,3% 5,7% 11,0% 15,7% 20,0% 

 

Dades de generació i projecció 2020

ZONA 2: 
COMARQUES DE GIRONA 

I CENTRE
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ZONA 3          
Instal∙lacions de tractament mecànic i biològic de la fracció Resta  Estat  Capacitat   
Centre de tractament de residus de Botarell (1)  En funcionament  85.000 t/any 
Incineradora de Tarragona  En funcionament  140.000 t/any 
(1) Dades de capacitat segons escenari de funcionament actual     225.000 t/any 

ZONA 3          
Instal∙lacions de tractament biològic de la fracció orgànica (FORM)  Estat  Capacitat   
Centre de tractament de residus de Botarell (1)  En funcionament  0 t/any 
Centre de tractament de residus de l'Espluga de Francolí  En funcionament  7.000 t/any 
Centre de tractament de residus de Mas de Barberans  En funcionament  5.000 t/any 
Planta de compostatge de Botarell  En funcionament  37.000 t/any 
(1) Dades de capacitat segons escenari de funcionament actual     49.000 t/any 

 

BALANÇ ZONA 3. COMARQUES DE TARRAGONA I TERRES DE L'EBRE          
   2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 
RESTA (t/any)  264.029  259.002 253.956 248.890 241.373 233.834 226.271 218.685 
Balanç (t/any)  ‐39.029   ‐34.002  ‐28.956  ‐23.890  ‐16.373  ‐8.834  ‐1.271  6.315  
Balanç (%)  14,8%  13,1% 11,4% 9,6% 6,8% 3,8% 0,6% 2,9% 

FORM (t/any)  48.410  49.541 50.671 51.802 55.363 58.923 62.484 66.045 
Balanç (t/any)  590   ‐541  ‐1.671  ‐2.802  ‐6.363  ‐9.923  ‐13.484  ‐17.045  
Balanç (%)  1,2%  1,1% 3,3% 5,4% 11,5% 16,8% 21,6% 25,8% 

 

Dades de generació i projecció 2020

ZONA 3: 
COMARQUES DE TARRAGONA

I TERRES DE L’EBRE
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ZONA 4          
Instal∙lacions de tractament mecànic i biològic de la fracció Resta  Estat  Capacitat   
Centre de tractament de residus de Montoliu de Lleida (2)  En tràmit  70.000 t/any 
(2) Previsió capacitat disponible a partir del 01.01.2016     70.000 t/any 

 

ZONA 4          
Instal∙lacions de tractament biològic de la fracció orgànica (FORM)  Estat  Capacitat   
Centre de tractament de residus de Montoliu de Lleida  En funcionament  10.000 t/any 
Centre de tractament de residus de Tàrrega  En funcionament  10.000 t/any 

      20.000 t/any 
 

BALANÇ ZONA 4. COMARQUES DE PONENT                
   2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 
RESTA (t/any)  99.823  97.744 95.664 93.584 90.146 86.706 83.266 79.825 
Balanç (t/any)  ‐99.823   ‐97.744  ‐95.664  ‐23.584  ‐20.146  ‐16.706  ‐13.266  ‐9.825  
Balanç (%)  100,0%  100,0% 100,0% 25,2% 22,3% 19,3% 15,9% 12,3% 

FORM (t/any)  17.121  17.428 17.736 18.043 19.709 21.375 23.041 24.706 
Balanç (t/any)  2.879   2.572  2.264  1.957  291  ‐1.375  ‐3.041  ‐4.706  
Balanç (%)  16,8%  14,8% 12,8% 10,8% 1,5% 6,4% 13,2% 19,0% 

 

Dades de generació i projecció 2020

ZONA 4: 
COMARQUES DE PONENT
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ZONA 5          
Instal∙lacions de tractament mecànic i biològic de la fracció Resta  Estat  Capacitat   
Centre de tractament de residus de Clariana de Cardener (2)  En tràmit  4.000 t/any 
(2) Previsió capacitat disponible a partir del 01.01.2016     4.000 t/any 

 

ZONA 5          
Instal∙lacions de tractament biològic de la fracció orgànica (FORM)  Estat  Capacitat   
Centre de tractament de residus de Tremp  En funcionament  5.000 t/any 
Planta de compostatge de la Seu d'Urgell  En funcionament  3.670 t/any 

      8.670 t/any 

BALANÇ ZONA 5. COMARQUES DEL PIRINEU I PRE‐PIRINEU             
   2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 
RESTA (t/any)  44.645 43.338 42.029 40.719 39.348 37.974 36.598 35.219 
Balanç (t/any)  ‐44.645  ‐43.338  ‐42.029  ‐36.719  ‐35.348  ‐33.974  ‐32.598  ‐31.219  
Balanç (%)  100,0% 100,0% 100,0% 90,2% 89,8% 89,5% 89,1% 88,6% 

FORM (t/any)  4.983 5.497 6.010 6.524 7.096 7.668 8.240 8.812 
Balanç (t/any)  3.687  3.173  2.660  2.146  1.574  1.002  430  ‐142  
Balanç (%)  74,0% 57,7% 44,2% 32,9% 22,2% 13,1% 5,2% 1,6% 

 

Dades de generació i projecció 2020

ZONA 5: 
COMARQUES DEL PIRINEU 

I PRE‐PIRINEU
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Dipòsits controlats: Establiment de llindars de capacitat mínima i nombre màxim de dipòsits per zona.

Zona 1. Regió Metropolitana i entorn.
Capacitat mínima: 6.300.000 m3

Nombre màxim: 4

Zona 2. Comarques de Girona i centre.
Capacitat mínima: 3.000.000 m3
Nombre màxim: 4

Zona 3. Comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre.
Capacitat mínima: 1.200.000 m3
Nombre màxim: 3

Zona 4. Comarques de Ponent.
Capacitat mínima: 700.000 m3
Nombre màxim: 2

Zona 5. Comarques del Pirineu i Pre‐Pirineu.
Capacitat mínima: 400.000 m3
Nombre màxim: 4

En total es preveu una capacitat de reserva de dipòsit controlat mínima de 11.600.000 m3, amb un màxim de 17
emplaçaments.

SÍNTESI DE CONTINGUT: PINFRECAT20
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SÍNTESI DE CONTINGUT: PINFRECAT20
DETERMINACIÓ DE NECESSITATS

Instal∙lacions d’incineració – valorització energètica: Actuacions d’adequació de l’eficiència energètica
de les instal∙lacions d’incineració existents.

‐ Adequació de les plantes incineradores existents per al compliment dels criteris normatius de
valorització energètica (d’acord a la fórmula R1 de la Directiva Marc).

‐ No es preveu implantació de noves capacitats d’incineració al territori.

‐ Es promou les iniciatives per aportar solucions de valorització energètica de les fraccions de rebuig
que no poden ser valoritzades de forma material (CSR, metanol/etanol, biocombustibles, etc.)



PRESCRIPCIONS PER A DESENVOLUPAR NOVES ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURA

Criteris generals per desenvolupament d’infraestructures:

‐ Congruència amb les previsions del PINFRECAT20, d’acord amb situacions de dèficit i necessitats
identificades.

‐ El canvi d’escenari de gestió o bé l’ampliació d’una instal∙lació existent és, en principi, prioritària a la
construcció d’una nova instal∙lació en un nou emplaçament.

‐ Pel que fa a dipòsits controlats,
• la tramitació d’un nou dipòsit controlat o l’ampliació d’un dipòsit controlat ja existent d’una
determinada zona només podrà iniciar‐se quan el nombre de dipòsits controlats estigui per
sota del nombre de dipòsits controlats establerts, o bé quan la capacitat de deposició real
estigui per sota de la capacitat de deposició mínima.

• L’ampliació s’ha d’entendre com l’ocupació d’espais adjacents en superfície i no com a un
recreixement en alçada, i per tant es vetllarà per no alterar la morfologia del terreny ni
generar impacte visual.

‐ Respecte a la centralització, és recomanable l’agrupació dels tractaments en plantes centralitzades
d’àmbit supracomarcal. En el cas de plantes de tractament de FORM, pot ser justificades actuacions
descentralitzades en determinades circumstàncies (caràcter rural, mala comunicació, elevades
distàncies a destinació, implicació administracions locals, etc.).

SÍNTESI DE CONTINGUT: PINFRECAT20
PRESCRIPCIONS PER NOVES ACTUACIONS



PRESCRIPCIONS PER A DESENVOLUPAR NOVES ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURA

Condicions per al tractament previ als dipòsits controlats:

‐ Reduir el pes, el volum i la humitat dels residus (rebuigs) que posteriorment seran depositats en
dipòsit controlat.

‐ Extreure materials valoritzables (vidre, paper‐cartró, metalls, plàstics, etc.) dels residus tractats
prèviament la seva deposició, sempre en coherència amb la seva viabilitat econòmica.

‐ Extreure dels residus els materials biodegradables per tal que aquests siguin estabilitzats
biològicament.

Així, els dipòsits controlats no poden rebre residus municipals, si aquests no han estat tractats
prèviament.

‐ Rebuig de les plantes de tractament de la fracció Resta dels residus municipals, sempre que aquest
no incorpori una quantitat superior al 15% en pes de matèria orgànica amb alta biodegradabilitat.

‐ Bioestabilitzat provinent del tractament de la fracció Resta, sempre que sigui suficientment estable.

‐ Altres rebuigs de processos de tractament procedents de plantes de tractament.

‐ Residus procedents de recollida directa, si es justifica un elevat índex de recollida selectiva (per
sobre del 75%) i no es requereixen processos de tractament previ per extreure la matèria orgànica
amb alta biodegradabilitat donat que la seva proporció no supera el 15% en pes.

SÍNTESI DE CONTINGUT: PINFRECAT20
PRESCRIPCIONS PER NOVES ACTUACIONS



PRESCRIPCIONS PER A DESENVOLUPAR NOVES ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURA

Prescripcions per a desenvolupar plantes de fracció Resta:

Els objectius fonamentals que cal tenir en consideració:

‐ Maximitzar la recuperació de materials.

‐ Complir les condicions de tractament previ del residu quan el destí del rebuig és un dipòsit.

‐ Producció de material bioestabilitzat que sigui apte per a ser valoritzat en diferents aplicacions.

‐ Millorar les característiques com a combustible quan el destí final és la valorització energètica.

Prescripcions per a desenvolupar plantes de FORM:

‐ Disseny atenent a les qualitats del material d’acord amb les dades de recollida selectiva disponibles.
En qualsevol cas, caldrà atendre als criteris que es desenvolupen a la Guia per al disseny de plantes
de compostatge, publicada per l’ARC.

‐ Model descentralitzat de tractament de la FORM: cal que la conveniència sigui determinada d’acord
amb les necessitats de servei en un entorn de caràcter rural, caracteritzat per generar petites
quantitats de residus provinents de municipis rurals o productors singulars (restaurants, hotels,
mercats locals, etc.).

SÍNTESI DE CONTINGUT: PINFRECAT20
PRESCRIPCIONS PER NOVES ACTUACIONS



PRESCRIPCIONS PER A DESENVOLUPAR NOVES ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURA

Estratègia de flexibilitzar el disseny de les instal∙lacions de fracció Resta i FORM:

Certes de tractament disposen de flexibilitat en el seu disseny, amb la incorporació de tecnologies de
tipus modular, per poder modificar els seus escenaris de capacitat entre fracció Resta i FORM. Aquesta
flexibilitat es dona en el benentès que no és necessari realitzar inversions per poder afrontar un canvi
d’escenari de capacitats de gestió entre fracció Resta i FORM.

D’acord amb aquesta flexibilitat, no es considerarà necessari l’ampliació de capacitats de tractament
mentre aquestes infraestructures puguin assumir de forma adequada els nous escenaris de gestió.

En cas de trobar‐se instal∙lacions de TMB infrautilitzades, s’analitzarà el potencial que tenen aquestes
per a ser reconvertides de forma adequada a instal∙lacions de tractament biològic de FORM.

Els criteris fonamentals per a la reconversió es basaran en la viabilitat tècnica i econòmica de
l’actuació. En qualsevol cas, sempre que en una mateixa instal∙lació es produeixi el tractament
simultani de les dues fraccions, caldrà garantir la independència dels tractaments.

SÍNTESI DE CONTINGUT: PINFRECAT20
PRESCRIPCIONS PER NOVES ACTUACIONS



PREVISIÓ INVERSIÓ PINFRECAT20

TOTAL INVERSIÓ PLANIFICADA
401.847.159 €

JA COMPROMÈS A 1.01.2014 
114.907.159 € (28,6%)

PENDENT DE FINANÇAMENT  
286.940.000 € (71,4%)  

Instal∙lació Pressupost
Actuacions  de millora i/o ampliació de capacitats de tractament de la fracció Resta/FORM. Zona 1. 14.000.000 €
Actuacions  d'implantació de capacitats de tractament de la fracció Resta/FORM. Zona 2. 14.000.000 €
Actuacions  d'implantació de capacitats de tractament de la fracció Resta/FORM. Zona 3. 14.000.000 €
Actuacions  d'implantació de capacitats de tractament de la fracció Resta/FORM. Zona 4. 14.000.000 €
Actuacions  d'implantació de capacitats de tractament de la fracció Resta/FORM. Zona 5. 6.000.000 €
Actuacions  d'optimització de consum energètic en infraestructures  de tractament. 5.000.000 €
Actuacions  de millora en plantes de tractament biològic de FORM. 15.000.000 €
Actuacions  de millora en deixalleries  ‐ preparació per la reutil ització, seguretat i  altres. 16.000.000 €
Adequació i  millora de l ’eficiència energètica de la planta incineradora de Sant Adrià de Besòs 38.000.000 €
Adequació i  millora de l 'eficiència energètica de la planta incineradora de Girona 25.000.000 €
Adequació i  millora de l 'eficiència energètica de la planta incineradora de Tarragona (2) 55.000.000 €
Ampliació de dipòsits  controlats de rebuig 12.000.000 €
Centres  logístics  de recepció i  transferència de residus  (3) 5.000.000 €
Clausura de dipòsits  controlats 20.000.000 €
Plantes  descentralitzades  de tractament de FORM (4) 5.000.000 €
Reenginyeria de l ’Ecoparc nº1 de Barcelona 45.000.000 €

(2) Pressupost parcialment compromès: 15.000.000 €                                                                            TOTAL 303.000.000 €
(3) Pressupost parcialment compromès: 460.000 €                                                                    

(4) Pressupost parcialment compromès: 600.000 €                                                                    

INVERSIÓ PREVISTA EN RESTA D'ACTUACIONS IDENTIFICADES (SENSE FINANÇAMENT)

INVERSIÓ PREVISTA EN ACTUACIONS AMB PRESSUPOST COMPROMÈS
Instal∙lació Pressupost
Ampliació del  dipòsit controlat de Mas  de Barberans 2.596.533 €
Ampliació del  dipòsit controlat de Tremp 1.778.956 €
Centre de tractament de residus  de Clariana de Cardener 2.000.000 €
Centre de tractament de residus  de Montoliu de Lleida (1) 28.239.916 €
Centre de tractament de residus  d'Orís 19.519.899 €
Centre de tractament de residus  de Pedret i  Marzà (1) 36.745.836 €

Millora i  integració de les instal ∙lacions  de tractament mecànic i  biològic, i  de compostatge de Botarell 3.984.277 €

Millora de la planta de triatge de Molins  de Rei 3.981.742 €

(1) Pressupost en fase d'ajust per replanteig                                                                                                   TOTAL 98.847.159 €




