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1. PROCÉS DE PARTICIPACIÓ
Marta Subirà i Roca
Directora General de Polítiques Ambientals
Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat
Departament de Territori i Sostenibilitat

1. PROCÉS PARTICIPACIÓ

OBJECTIU
Recollir i debatre les opinions i propostes del món
local, productors i gestors de residus, món associatiu
i ciutadania en general sobre els documents base del
PRECAT20 i del PINFRECAT20.

1. PROCÉS PARTICIPACIÓ

FASE 0

REDACCIÓ DELS DOCUMENTS BASE DEL DEBAT
PRECAT20 I PINFRECAT20

FASE 1

INICI DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

FASE 2

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
Sessions i instruments per a la participació
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VALORACIÓ DE LES PROPOSTES
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FASE 3
REDACCIÓ FINAL DEL PRECAT20 I EL PINFRECAT20
FASE 4

SESSIÓ DE RETORN

12 MAIG

1. PROCÉS PARTICIPACIÓ

ESPAIS I INSTRUMENTS PER A LA PARTICIPACIÓ

1. PROCÉS PARTICIPACIÓ
ESPAI WEB

www.participacioarc.cat

1. PROCÉS PARTICIPACIÓ

MARC DEL DEBAT
Els documents base per al debat han estat una proposta de redactat del:
•PRECAT20: Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2013-2020
•PINFRECAT20: Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de
Catalunya 2013-2020

VALORAR
PRIORITZAR objectius
Proposar MODIFICACIONS
a objectius i actuacions
proposats
Presentar NOUS
objectius o actuacions

1. PROCÉS PARTICIPACIÓ
ESPAI WEB (FORMULARI EN LÍNIA)
Captura de pantalla exemple

1. PROCÉS PARTICIPACIÓ

NOMBRE DE PARTICIPANTS
I VIES DE PARTICIPACIÓ
Assistents

Participants

414
1.502 aportacions

1. PROCÉS PARTICIPACIÓ

PERFIL DELS PARTICIPANTS

FORMULARI EN LÍNIA
41 % Particulars
21 % Associacions i altres entitats
23 % Ens locals i supralocals
85 %

1. PROCÉS PARTICIPACIÓ

PERFIL DELS PARTICIPANTS
SESSIONS D’INFORMACIÓ I DEBAT

42 % Ens locals i supralocals
36 % Empreses
78 %

6 SESSIONS TERRITORIALS
95 % Amposta
87 % Girona

2 SESSIONS SECTORIALS
Adreçades al món empresarial
Obertes a altres participants

1. PROCÉS PARTICIPACIÓ
SESSIONS D’INFORMACIÓ I DEBAT
Imatges de les sessions

1. PROCÉS PARTICIPACIÓ

APORTACIONS RECOLLIDES
Total d’aportacions recollides a través dels diferents espais i instruments de
participació

1.502 aportacions =

892 propostes

Valoració i retorn

+ 610 comentaris

1. PROCÉS PARTICIPACIÓ

APORTACIONS RECOLLIDES
Quina és la seva procedència?
Aportacions

1.502

Propostes

892

1. PROCÉS PARTICIPACIÓ

PROPOSTES RECOLLIDES
Sobre què han opinat els participants?

892
768

OE: objectius i actuacions
proposats en el document
base
NOUS objectius
NOVES actuacions
Propostes generals
Planificació Infraestructures

23

21 33

25

22
Visió 2050

1.502 aportacions

892 propostes

768 propostes sobre
objectius i actuacions

1. PROCÉS PARTICIPACIÓ

PROPOSTES - OBJECTIUS
Principals temàtiques de les propostes recollides
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Reduir la generació de residus:
prevenció i reutilització

Sessió de retorn del procés de
participació per a l’elaboració
del PRECAT20 i PINFRECAT20
12 de maig de 2014

2. RETORN A LES PROPOSTES REBUDES
Josep Maria Tost i Borràs
Director de l’Agència de Residus de Catalunya
Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat
Departament de Territori i Sostenibilitat

2. RETORN A LES PROPOSTES REBUDES
VALORACIÓ QUANTITATIVA D’ASPECTES
A través del formulari en línia s’ha obtingut una valoració
quantitativa de cadascun dels objectius i actuacions del
PRECAT20, així com de la visió 2050 i dels principals criteris
inclosos en el PINFRECAT20. Aquesta valoració (de 0 a 5) ha
estat processada i s’ha qualificat d’acord amb un codi de colors.

Semàfor valoració quantitativa formulari
[0-1-2] < 10%
[0-1-2] > 10% i < 15%
[0-1-2] > 15% i < 20%
[0-1-2] > 20%

Valoració del conjunt dels
objectius del PRECAT20

Resposta
Recompte
%

0
87
2,1%

1
81
2,0%
8,6%

2
186
4,5%

3
835
20,4%
20,4%

4
5
965
1.943
23,6%
47,4%
71,0%

TOTAL
4.097

Valoració del conjunt de les
actuacions del PRECAT20

Resposta
Recompte
%

0
141
2,8%

1
78
1,5%
7,9%

2
179
3,6%

3
1.200
23,8%
23,8%

4
5
1.277
2.158
25,4%
42,9%
68,2%

TOTAL
5.033

Resposta

0
4

1
6

2
14

3
56

4
51

5
69

2,0%

3,0%

7,0%

28,0%

25,5%

34,5%

Valoració de la visió 2050 del
PRECAT20

Recompte
%

12,0%

Valoració dels continguts del
PINFRECAT20

Resposta
Recompte
%

0
11
5,6%

1
7
3,6%
14,8%

2
11
5,6%

28,0%

60,0%

3
41
20,9%
20,9%

4
5
57
69
29,1%
35,2%
64,3%

TOTAL
200

TOTAL
196

2. RETORN A LES PROPOSTES REBUDES
RESUM APORTACIONS

APORTACIONS = PROPOSTES +
COMENTARIS

Aportacions i propostes per grup

Aportacions i propostes per resultat
ESTIMADES
ESTIMADES PARCIALMENT
DESESTIMADES
COMENTARIS
ASPECTES JA INCLOSOS*
TOTAL

Aportacions
72
151
272
610
397

Propostes
72
151
272
0
397

1.502

892

* Les aportacions ja incloses poden considerar-se estimades

El conjunt de les aportacions estimades (72), estimades
parcialment (151) i les ja incloses (397) representa un total de
620 aportacions acceptades, és a dir, el 41,3%.

Aportacions

Propostes

1.329

768

43

23

VISIÓ 2050

29

21

NOUS OBJECTIUS
NOVES ACTUACIONS
PINFRECAT

34
25
42

33
25
22

1.502

892

OBJECTIUS ESTRATÈGICS DE
L’1 AL10
APORTACIONS GENERALS

TOTAL

2. RETORN A LES PROPOSTES REBUDES
RESULTATS PER GRUPS D’APORTACIONS

2. RETORN A LES PROPOSTES REBUDES
Objectiu 1: Potenciar la gestió dels residus com a recursos

Alguns dels principals temes proposats:
- Millorar la comunicació i la sensibilització en relació a la perspectiva dels residus com a recursos.
- Visibilitzar la participació del sector empresarial per avançar cap a l’ús eficient dels recursos i
l’economia circular.
- Per part de col·lectius concrets, limitar els recursos econòmics destinats a la mineria d’abocadors.
- Incloure el concepte de recurs en la definició de residu.
Els principals canvis en el programa han estat els següents:
- S’ha avançat en la visibilitat del paper de les diferents administracions en el programa.
- S’han revisat algunes actuacions per tal de concretar-ne el contingut.
- S’han incorporat objectius amb relació al paper dels sectors econòmics en l’ús eficient dels recursos.
- S’ha adaptat la definició de recurs per a que tingui major aplicabilitat.
- No s’ha modificat la previsió pel que fa a la mineria d’abocadors atès que les actuacions en aquest
sentit no preveuen una assignació de recursos públics que pugui minvar els destinats a altres temes
prioritaris.

Estimades

Estimades
parcialment

Aspectes ja
inclosos

Desestimades

4,9%

21,3%

52,5%

21,3%

78,7%

21,3%

2. RETORN A LES PROPOSTES REBUDES
Objectiu 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

Alguns dels principals temes proposats:
- Fer una referència més àmplia a l’anàlisi de cicle de vida i al conjunt dels impactes, i no limitar-se només
a la petjada de carboni.
- Estudiar els sistemes de transport des d’un punt de vista d’eficiència energètica i estudiar les distàncies
entre els punts de generació i els de tractament.
- Incrementar l’objectiu d’eficiència de captació de biogàs.
- Incorporar actuacions més específiques pel que fa al marine litter.
- Precisar aspectes diversos relacionats amb l’estalvi d’emissions per part dels municipis i amb les
metodologies de càlcul de les emissions.
Els principals canvis en el programa han estat els següents:
- S’han revisat els objectius introduint diversos matisos pel que fa a l’anàlisi de cicle de vida i les
metodologies de càlcul dels indicadors.
- S’han reforçat les actuacions relacionades amb l’anàlisi dels sistemes de transport, i s’ha visibilitzat la
necessitat d’avaluar-ne els impactes.
- S’han incorporat actuacions pel que fa al marine litter, als estalvis d’emissions i a les metodologies de
càlcul de les emissions.
- No s’ha incrementat l’objectiu d’eficiència de captació de biogàs atès que, d’acord amb la informació
disponible a la bibliografia, un objectiu superior podria no ser assolible.
Estimades

Estimades
parcialment

Aspectes ja
inclosos

Desestimades

9,6%

15,1%

34,2%

41,1%

58,9%

41,1%

2. RETORN A LES PROPOSTES REBUDES
Objectiu 3: Protegir el sòl com a medi bàsic i recurs de caràcter no renovable

Alguns dels principals temes proposats:
- Millorar i clarificar les possibilitats d’ús del compost i del bioestabilitzat.
- Tenir més en compte en el programa la gestió de les dejeccions ramaderes.
- Obrir vies per tal que les activitats extractives puguin portar a terme la gestió de les runes de forma
diferenciada del model general de gestió de residus.

Els principals canvis en el programa han estat els següents:
- S’han reforçat les actuacions vinculades a la promoció de l’ús del compost.
- S’han dissenyat actuacions específiques per a la gestió del bioestabilitzat i de les dejeccions
ramaderes.
- S’han incorporat actuacions destinades a donar un tractament integral a la problemàtica de les
dejeccions ramaderes, en coordinació amb tots els actors i administracions implicats.

Estimades

Estimades
parcialment

Aspectes ja
inclosos

Desestimades

2,4%

9,7%

68,3%

19,6%

80,4%

19,6%

2. RETORN A LES PROPOSTES REBUDES
Objectiu 4: Reduir la generació de residus, impulsant la prevenció i particularment la reutilització

Alguns dels principals temes proposats:
- Incidir en aspectes clau de prevenció i allargament de la vida útil, com l’obsolescència programada,
l’alimentació de proximitat, la promoció de l’economia social, etc.
- Distingir entre els materials biodegradables i els compostables, prioritzant aquests darrers.
- Modificar a la baixa els objectius de reutilització d’envasos de begudes per materials.
- Establir objectius de prevenció relatius i no en % absoluts.
- Tenir en compte les limitacions d’algunes estratègies, com la reutilització d’envasos o la reducció de
determinats materials d’un sol ús.
- Establir una normativa específica relativa a la prevenció de residus.
Els principals canvis en el programa han estat els següents:
- S’ha visibilitzat la lluita contra l’obsolescència programada en els objectius i en algunes actuacions en
les quals aquest aspecte estava implícit.
- S’han precisat els objectius per a materials biodegradables com a compostables.
- S’han recollit en les actuacions diversos aspectes vinculats a la reutilització, i s’han justificat millor les
orientacions d’algunes d’elles, com les relatives al consum d’aigua d’aixeta.
- S’han millorat les referències normatives per tal de clarificar quins objectius són obligatoris en virtut
de requeriments externs al programa, com és el cas dels de reutilització d’envasos de begudes per
materials.
Estimades

Estimades
parcialment

Aspectes ja
inclosos

Desestimades

11,5%

14,8%

42,6%

31,1%

68,9%

31,1%

2. RETORN A LES PROPOSTES REBUDES
Objectiu 5: Fomentar la preparació per a la reutilització de residus

Alguns dels principals temes proposats:
- Aspectes relatius a la reutilització, que incideixen en aspectes considerats a l’OE04.
- Fomentar l’ús de les deixalleries com a centres de recollida de materials per a reutilització i preparació
per a la reutilització (PXR).
- Visibilitzar i donar suport als aspectes d’economia social vinculats a la gestió de residus.
- Incrementar els valors d’alguns objectius quantitatius.
Els principals canvis en el programa han estat els següents:
- S’ha donat visibilitat al tercer sector i les empreses d’economia social, tant en els objectius com en les
actuacions (08a.11).
- S’han reforçat les actuacions vinculades a la millora del coneixement sobre la gestió de residus i de
recursos (actuacions a OE01).
- S’han reforçat les actuacions encaminades a impulsar el paper de les deixalleries com a centres de
reutilització i de preparació per a la reutilització.
- No s’han considerat increments en els objectius quantitatius lligats a aquest objectiu OE05 atès que la
situació actual no permet preveure percentatges superiors als indicats actualment.

Estimades

Estimades
parcialment

Aspectes ja
inclosos

Desestimades

9,9%

19,7%

44,4%

26,0%

74,0%

26,0%

2. RETORN A LES PROPOSTES REBUDES
Objectiu 6: Incrementar la valorització del conjunt de residus, particularment la valorització material, des d’una
òptica de l’economia circular i baixa en carboni

Alguns dels principals temes proposats:
- Disminuir els objectius d’impropis a les diferents fraccions.
- Diferenciar la valorització material i l’energètica i atribuir objectius diferenciats.
- Establir criteris de cara a la incorporació correcta dels envasos compostables als sistemes de recollida
selectiva.
- Habilitar sistemes de recollida selectiva per materials.
- Reduir l’objectiu de valorització de residus de la construcció.
- Incloure la xarxa de gestors privats com a complement de les deixalleries.
- Ajornar l’establiment d’objectius fins a la revisió de les directives europees actualment en procés.
Els principals canvis en el programa han estat els següents:
- S’han incorporat actuacions envers la identificació dels materials compostables.
- S’ha millorat l’estructura d’objectius de valorització per tal de distingir la valorització material de la total
(material + energètica).
- S’han reforçat les actuacions que han de permetre assolir els objectius de valorització, especialment pel
que fa al de residus de la construcció.
- No s’ha considerat l’ajornament de l’establiment dels objectius en funció de les normes comunitàries en
procés, atès que la planificació que s’està desenvolupant requereix les fites que orientin l’acció de gestió
i dimensionin les actuacions del programa.
Estimades

Estimades
parcialment

Aspectes ja
inclosos

Desestimades

5,7%

20,8%

35,8%

37,7%

62,3%

37,7%

2. RETORN A LES PROPOSTES REBUDES
Objectiu 7: Suprimir progressivament la disposició de residus valoritzables

Alguns dels principals temes proposats:
- Uniformitzar les tarifes dels dipòsits controlats arreu de Catalunya.
- Matisar l’objectiu de tractament del 100% dels residus, atès que pot no ser assolible i tenint en compte
que la normativa estableix excepcions.
- Concretar els residus a què afectarà la limitació d’entrada a dipòsit, i determinar quines alternatives
caldrà garantir per materialitzar aquesta limitació.
- Controlar els moviments de sòls contaminats per garantir que no siguin gestionats de forma inadequada,
entre l’altres possibilitats, en dipòsits controlats.
- Revisar els cànons a la baixa, per no perjudicar la competitivitat.

Els principals canvis en el programa han estat els següents:
- S’ha millorat el redactat dels objectius per recollir excepcions de la normativa a l’objectiu de tractament
del 100%.
- S’ha millorat la justificació de les actuacions relatives als costos de tractament per tal de visibilitzar la
uniformitat de criteris que permeti anar igualant els costos.
- S’ha millorat la informació relativa als cànons, aportant informació quantitativa, i s’han justificat els
imports i la seva potencial evolució creixent.
- No s’ha considerat adient concretar quins són els residus que poden patir limitacions pel que fa a la
seva entrada a dipòsit atès que la UE ha manifestat la seva voluntat d’avançar en breu en aquesta línia.
Estimades

Estimades
parcialment

Aspectes ja
inclosos

Desestimades

3,3%

9,8%

50,8%

36,1%

63,9%

36,1%

2. RETORN A LES PROPOSTES REBUDES
Objectiu 8: Impulsar el sector català dels residus com un referent tècnic, econòmic i legal

Alguns dels principals temes proposats:
- Limitar la sortida de residus de Catalunya només als casos en què es garanteix la seva correcta
valorització i que aquesta és manifestament més eficient que la que es desenvolupa a Catalunya.
- Avançar en la simplificació de tràmits i en l’eliminació de taxes.
- Adoptar nous sistemes de responsabilitat ampliada del productor per a categories de residus més enllà
de les existents.
- Donar cobertura al teixit empresarial català vinculat als residus que forma part de l’economia social.
- Regular les operacions de valorització de residus a nivell estatal.
Els principals canvis en el programa han estat els següents:
- S’ha millorat el redactat dels objectius i actuacions relatius al trasllat de residus.
- S’han incorporat objectius i actuacions envers els aspectes d’economia social.
- S’han visibilitat les mesures de simplificació de tràmits.
- S’han incorporat actuacions tendents a impulsar la regulació e la valorització a nivell estatal.
- S’han reformulat diverses actuacions reorientant la vessant impositiva cap a una valoració més àmplia
dels instruments de fiscalitat.

Estimades

Estimades
parcialment

Aspectes ja
inclosos

Desestimades

11,1%

6,7%

62,2%

20,0%

80,0%

20,0%

2. RETORN A LES PROPOSTES REBUDES
Objectiu 9: Disposar d’una xarxa d’infraestructures de gestió de residus adaptada a les necessitats
territorials, econòmiques i tècniques de Catalunya

Alguns dels principals temes proposats:
- Potenciar l’ús de combustibles alternatius, fent referència especial als CDR.
- Prioritzar models de plantes petites d’abast més local.
- Establir un programa de tancament de les incineradores.
- Garantir que les infraestructures de residus municipals siguin estrictament públiques.
Els principals canvis en el programa han estat els següents:
- S’ha incorporat un nou objectiu amb relació a la gestió a la gestió dels dipòsits controlats (pel que fa
als criteris d’admissió a tràmit).
- S’han precisat i ampliat les actuacions vinculades a les plantes de compostatge d’àmbit local.
- S’ha revisat el redactat de les actuacions vinculades als combustibles derivats de residus.
- No s’ha considerat actualment el tancament de les incineradores però sí la seva reconversió en
plantes de valorització energètica.

Estimades

Estimades
parcialment

Aspectes ja
inclosos

Desestimades

20,3%

1,6%

45,3%

32,8%

67,2%

32,8%

2. RETORN A LES PROPOSTES REBUDES
Objectiu 10: Fer transparent i sostenible econòmicament la gestió de residus

Alguns dels principals temes proposats:
- Establir un procés per arribar al pagament per generació.
- Homogeneïtzar els costos de tractament entre territoris.
- Impulsar la visibilitat dels costos i la participació ciutadana en la gestió.
- Impulsar la realització d’auditories municipals.
- Reorientar els instruments impositius cap a figures de fiscalitat que puguin incentivar determinades
accions.
Els principals canvis en el programa han estat els següents:
- S’han revisat i millorat els objectius i actuacions vinculades al pagament per generació.
- S’ha inclòs un nou objectiu sobre la participació de la ciutadania en la gestió econòmica de la
prevenció i la gestió de residus.
- S’han inclòs actuacions per al seguiment i control dels costos de gestió de residus municipals.
- S’han reorientat algunes actuacions per possibilitar la implementació d’incentius o instruments fiscals
positius

Estimades

Estimades
parcialment

Aspectes ja
inclosos

Desestimades

6,7%

26,7%

55,0%

11,6%

83,4%

11,6%

2. RETORN A LES PROPOSTES REBUDES
PROPOSTES DE NOUS OBJECTIUS
Alguns dels principals temes proposats:
- Establir l’equitat de costos de gestió de residus a tot Catalunya.
- Establir una política fiscal clara pel que fa a la gestió de residus en tot l’horitzó temporal del programa.
- Definir objectius quantitatius per a diversos àmbits, com la valorització energètica o la gestió de tèxtils.
- Aconseguir la identificació de les entitats locals amb els objectius del programa.
Els principals canvis en el programa han estat els següents:
- S’han incorporat en les actuacions aspectes que incideixen en la internalització de la totalitat dels costos
de gestió de residus.
- S’han incorporat elements que permeten visibilitzar les implicacions de les diferents administracions i
actors amb els objectius del programa.
- S’ha introduït una previsió sobre l’evolució dels cànons de residus al llarg del període de vigència del
programa.
- S’han afegit o matisat alguns objectius quantitatius d’acord amb la jerarquia de gestió i amb la
disponibilitat d’informació sobre la situació actual envers aquests objectius.

Estimades

Estimades
parcialment

Aspectes ja
inclosos

Desestimades

3,1%

33,0%

48,5%

15,4%

84,6%

15,4%

2. RETORN A LES PROPOSTES REBUDES
PROPOSTES DE NOVES ACTUACIONS
Alguns dels principals temes proposats:
1- Més control sobre les activitats il·legals o informals de gestió de residus.
2- Millorar la sensibilització de la ciutadania, entre d’altres instal·lant aules verdes a tots els municipis.
3- Foment de la reutilització de determinats materials, com llibres de text, bolquers, etc., així com
foment dels consums immaterials.
4- Establir una base de dades i instruments de seguiment dels costos de la gestió de residus.
5- Implementar l’obligació normativa d’inspecció de tots els establiments.
6- Habilitar totes les deixalleries per a la recollida d’amiant.
Els principals canvis en el programa han estat els següents:
1- S’han reforçat les actuacions que fan incidència en el control de les activitats no legals o alegals.
2- S’ha millorat les actuacions vinculades a aspectes de sensibilització.
3- S’han incorporat actuacions encaminades a establir mecanismes de seguiment dels costos de la
gestió de residus.
4- No s’ha implementat una actuació per habilitar la recollida d’amiant a totes les deixalleries atès que
es considera més factible implementar aquest servei en algunes d’elles, amb una distribució territorial
coherent.

Estimades

Estimades
parcialment

Aspectes ja
inclosos

Desestimades

4,0%

24,0%

36,0%

36,0%

64,0%

36,0%

2. RETORN A LES PROPOSTES REBUDES
PROPOSTES DE TIPUS GENÈRIC
Alguns dels principals temes proposats:
- Augmentar el grau de concreció de les mesures del programa.
- Clarificar les responsabilitats de tots els actors i els recursos que caldrà destinar per part de cadascun.
- Tenir en compte totes les administracions amb competències en la gestió de residus.
- Establir un model de residus únic com un model de país.
Els principals canvis en el programa han estat els següents:
- S’ha avançat en la visibilitat del paper de les diferents administracions en el programa, i s’ha procurat
tenir visibilitzar el paper de cadascun en les actuacions que ho requerien.
- S’han revisat algunes actuacions per tal de concretar-ne el contingut.
- No s’ha considerat adient establir un model únic per a la recollida o la gestió; el programa ja proposa
un model general en el marc del qual s’incardinen els diferents mecanismes de recollida, transport,
gestió, etc. adaptats als diferents àmbits territorials o sectorials.

Estimades

Estimades
parcialment

Aspectes ja
inclosos

Desestimades

0,0%

25,9%

51,9%

22,2%

77,8%

22,2%

2. RETORN A LES PROPOSTES REBUDES
PROPOSTES RESPECTE DE LA VISIÓ 2050

Alguns dels principals temes proposats:
- No posicionar-se tan en contra de la incineració.
- Introduir avenços amb relació a les emissions i l’aprofitament del carboni.
- Visibilitzar el paper del sector productiu en la visió de futur.

Els principals canvis en el programa han estat els següents:
- S’han introduït aspectes vinculats a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.
- S’han millorat diversos redactats per visibilitzar els sectors econòmics.
- No s’ha matisat la supeditació de la incineració dins el model atès que s’entén que s’haurà avançat
també en la jerarquia de residus.

Estimades

Estimades
parcialment

Aspectes ja
inclosos

Desestimades

4,2%

19,4%

4,2%

72,2%

27,8%

72,2%

2. RETORN A LES PROPOSTES REBUDES
PROPOSTES RESPECTE DEL PINFRECAT20
Alguns dels principals temes proposats:
- Augment del nombre de zones en què està repartida territorialment la gestió.
- Inclusió de criteris amb relació a la contaminació odorífera de les plantes de residus.
- Establiment de distàncies mínimes de les infraestructures de gestió de residus als nuclis de població.
- Eliminació de la quota màxima d’abocadors per zona.
- Incorporar la previsió de determinades infraestructures que es consideren necessàries.
Els principals canvis en el programa han estat els següents:
- S’han revisat i millorat els criteris d’ubicació d’instal·lacions per compatibilitzar les infraestructures amb
el teixit urbà.
- S’han establert actuacions pel que fa al seguiment de la contaminació odorífera potencialment vinculada
a les instal·lacions de gestió de residus.
- No s’ha considerat la revisió de les zones de gestió, atès que aquest repartiment permet garantir la
concurrència i optimitzar l’ús de les instal·lacions existents.

Estimades

Estimades
parcialment

Aspectes ja
inclosos

Desestimades

0,0%

26,9%

32,7%

40,4%

59,6%

40,4%

2. RETORN A LES PROPOSTES REBUDES. Resum

CANVIS EN ELS DOCUMENTS DE PROGRAMA
Fruit de la valoració del conjunt d’aportacions presentades en el procés de participació
s’han introduït diversos canvis al PRECAT20, entre els quals podem destacar:
• La incorporació de 8 objectius operatius més (passant de 104 a 112) i la
modificació de 29 objectius existents (un 26% del total).
• La incorporació de 13 noves actuacions i la integració de 5 actuacions
específiques en altres actuacions més generals (passant de 141 a 149), així com la
modificació de 56 actuacions (un 38% del total).
• La modificació de diversos apartats: Resum Executiu, Visió 2050, Principis i
Bases del model, Consum de Recursos, Diagnosi, Seguiment, Pla Econòmic
Financer.
• L’adequació als requeriments de l’ISA preliminar.
• La incorporació de 3 nous annexos:
•Annex 17 Criteris de planificació dels dipòsits controlats (Classe II)
•Annex 18 El carboni associat als residus: una visió de futur
•Annex 20 Informe de sostenibilitat ambiental
• Un increment del pressupost de 782 M€ a 820 M€
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NOUS OBJECTIUS OPERATIUS
[1a.6] Fer arribar a la ciutadania, en coordinació amb el món local, la necessitat d’adoptar estils de vida i
hàbits de consum responsables que afavoreixin la prevenció de residus i la seva correcta gestió.
[1a.7] Impulsar que el sector econòmic, inclòs el sector de residus, incorpori la lògica dels residus com a
recursos al màxim nivell d’eficiència.
[6a.8] Assolir uns nivells mínims de valorització global (material i energètica) l’any 2020 d’un 70% dels
residus municipals generats a Catalunya.
[6a.9] Assolir, com a mínim, el 64% en pes de preparació per a la reutilització i valorització material dels
residus industrials.
[6b.28] L’any 2016 es valoritzarà un mínim del 85% dels residus tèxtils i calçat recollits selectivament a
Catalunya.
[8a.11] Reconèixer i potenciar l’activitat de les empreses d’economia social com a motor de generació de
teixit empresarial en determinats espais de la gestió de recursos i residus (preparació per a reutilització,
valorització, etc.)
[9a.8] La planificació de les infraestructures de residus pel que fa als dipòsits controlats de Classe II
s’ajustarà als criteris definits a l’Annex 17, pel que fa a l’admissió a tràmit de les sol·licituds corresponents a
nous dipòsits controlats i ampliacions de la capacitat de dipòsits controlats existents.
[10a.7] Impulsar processos de participació ciutadana en l’àmbit de la prevenció i la gestió de residus.
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NOVES ACTUACIONS INCORPORADES

