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El nuevo plan de la Generalitat considera
los residuos como recursos valiosos que
reintroducidos en el ciclo pueden reducir la
dependencia exterior de materias primas
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La Generalitat ha presentado este mes el Programa de Gestión de Recursos hasta 2020. FOTO: PERE FERRÉ
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En esta línea, la Agencia de
Residus de Catalunya trabaja,
paralelamente,enelnuevoPlan
territorial sectorial de infraestructurasdegestiónderesiduos
municipalesdeCatalunya201302020 o Pinfrecat20. En consonanciaconelPrecat20,éstemarcará las nuevas bases del modelo de gestión y distribución
territorial,yasegurarquelared
deinfraestructurasdequedispone funcione con eficacia.
Racionalizarlaplanificación
territorial de las instalaciones
degestiónderesiduosmunicipalesexistentesydelasnuevasinstalacionesconlafinalidaddealcanzarlamáximaautosuficiencia de gestión en las distintas
regiones de Catalunya es el objetivo general del Pinfrecat20,
teniendo en cuenta las necesidades,losrecursosylosdéficits
existentes en cada una de estas
zonas.Entrelosobjetivosespecíficos del programa figuran la
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mejor aplicación del principio
dejerarquíadegestión,minimizarladisposiciónderesiduossin
tratamiento previo en depósitos controlados, maximizar la
capacidaddegestiónderesiduos
municipales actual o la ordenación de la concurrencia del sectorprivadoenlasinfraestructuras de gestión de residuos municipalesenterritorioscondéficit
decapacidaddetratamientoinstalada.
Ambosprogramas,Precat20
yPinfrecat20pretendendesplegarse con el máximo consenso
posible, junto con los entes localesylosagentessociales,económicosyempresarialesdeCatalunya. El proceso participativo contará con sesiones
presenciales de información y
debatequeestánrealizandodurante este mes de febrero. En la
provincia, ya se celebraron los
días13y14enTarragonayAmposta, respectivamente.
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Desenvolupament
Sostenible
lanificar amb suficient
temps aquelles coses que
volem fer acostuma a donar bons resultats. En el cas del
territori, la planificació és un
instrument clau per aconseguir
que aquest estigui una mica ordenat. Una planificació que
també pot ser de caràcter sectorial: aigua, energia, xarxes de
transports, espais naturals, residus, etc. En el cas dels residus
domèstics i comercials des de
l’administració s’han d’establir
els objectius (generació per
càpita i recollida selectiva) a
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assolir en un horitzó temporal
determinat i implementar les
polítiques i accions necessàries
per tal d’intentar assolir-los.
Tots recordem la mítica campanya Envàs on vas. A la vegada,
també s’ha de tenir clar on enviar els residus per tal de que siguin gestionats adequadament:
dipòsits controlats, incineradores, plantes de compostatge,
etc.
La planificació fins ara vigent
a Catalunya en matèria de residus ha arribat a l’horitzó temporal previst. Des de l’Agència de
Residus de Catalunya (ARC) estan preparant els nous programes que han de permetre una
bona gestió dels residus d’aquí a
l’any 2020. Es fica molt èmfasi
en potenciar el seu valor com a
recurs donat que, com molt bé

Cadaterritorihauria
deserautosuficient
pergestionarels
residus generats
Seràmenys
complicatfer
unabonagestiódela
brossacommenys
quantitathaguemde
gestionar

sabem, en bona part es poden
reutilitzar o reciclar. Pel que fa a
les infraestructures de gestió de
residus és necessari tenir en
compte, entre altres, els principis de suficiència i proximitat en
relació a una zonificació territorial. És a dir, cada territori definit en aquesta planificació hauria de ser autosuficient per gestionar els residus generats, cosa
que implica que els residus no
faran excessius quilòmetres entre on es generen i on es trobi la
infraestructura de gestió dels
mateixos. I no tots els espais són
aptes, des d’un punt de vista ambiental, per acollir segons quines coses.
En tot procés de planificació
ha d’haver espai per a la participació de la ciutadania. I en el cas
que ens pertoca, des de l’Agèn-

cia de Residus de Catalunya
s’han establert diferents sessions per tot el territori català
per tal que coneguem el procés i
diguem la nostra, en cas de que
tinguem alguna cosa a dir. Saber
què vol fer l’administració i
conèixer què pensa la població
és molt important si es volen
evitar sorpreses, malentesos i
conflictes innecessaris. A la
província de Tarragona tenim
bastants exemples en aquest
sentit.
Ara bé, serà menys complicat
fer una bona gestió de la brossa
com menys quantitat haguem
de gestionar. Sí, sí. El vidre al
verd, el paper al blau i la matèria
orgànica al marró. Però hem de
reduir la generació i s’ha
d’aconseguir, preferentment,
des de la convicció.

