
 
 

 

Dictamen 18/2017 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial 
d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20). 

El dictamen va ser aprovat pel Ple del CTESC, el 14 de setembre del 2017. 

El Projecte de decret té per objecte desenvolupar el Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures de Gestió 
de Residus Municipals de Catalunya (PINFRECAT20), el qual ha de cobrir el període planificat, en 
consonància amb el Programa General de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya 2020 
(PRECAT20). 

El PINFRECAT20 suposa el relleu i la reformulació de l’anterior Pla, el qual fou aprovat mitjançant el 
Decret 16/2010, de 16 de febrer, i es desenvolupa d’acord amb l’adaptació de la planificació al context 
general en el que es troba Catalunya, tant en termes normatius com pel que fa a les complexes 
condicions d’entorn socioeconòmic i financer. 

És en aquest context en el qual es fa necessari reorientar i optimitzar el model de gestió de residus que 
es desenvolupa a Catalunya, i en aquest sentit el PINFRECAT20 adapta les noves bases de model de 
gestió establertes al PRECAT20 i la distribució territorial, exposa la situació de les infraestructures 
existents i capacitats disponibles, determina en base a les prognosi els dèficits actuals i futurs, i 
estableix els criteris tècnics i instruments necessaris que es preveu desenvolupar per tal de fer front a la 
situació de la gestió territorial dels residus en l’escenari temporal planificat. 

L’abast del PINFRECAT20 afecta fonamentalment a la gestió de la fracció Resta i la fracció orgànica de 
residus municipals (FORM), així com a les instal·lacions de valorització energètica i de disposició del 
rebuig. En aquest sentit, pel que fa als dipòsits controlats, queden afectats únicament els de classe II, 
de residus no perillosos, autoritzats per a la gestió dels residus municipals dels serveis públics de 
recollida obligatòria. 

 


