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AGRUPACIO                                : Territori i Sostenibilitat 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 552. Infraestructura i gestió de tractament de residus 
 
Pla de Govern:  6.Desenvolupament sostenible i cohesió territorial 
Pla Departamental: 9.Impulsar una gestió de residus sostenible en el triple vessant: ambiental, econòmic i social 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
Un model de consum basat en l'ús eficient dels recursos evita i redueix la generació de residus. D'aquesta manera, s'estalvien recursos materials evita 
provocar efectes negatius sobre el medi i es disminueix la inversió econòmica que implica gestionar-los i tractar-los. Per tot això és necessari impulsar 
programes i actuacions de prevenció per fomentar el consum responsable i la reducció de residus i un ús més racional dels recursos disponibles. Així 
mateix cal definir polítiques i estratègies d'actuació adaptades a la naturalesa i problemàtica especial de cada un de les tipologies de residus que es 
generen per tal de tractar-los adequadament i reduir el seu impacte sobre el medi ambient i aconseguir-ne la valorització. D'altra banda, per a què la 
política de gestió de residus sigui plenament efectiva, cal acompanyar les polítiques de prevenció i tractament d'actuacions d'informació i comunicació 
que comprometin la ciutadania i els sectors productius amb el bon ús de les matèries i el tractament sostenible dels residus. 
 

Població objectiu: 
Tota la població de Catalunya 

Descripció detallada de la necessitat: 
El Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, té com a objectiu garantir que la gestió dels 
residus es du a terme sense posar en perill la salut de les persones. Algunes dades il·lustratives del problema de la generació de residus i la seva 
gestió per reduir-ne l'impacte, mostren que, l'any 2012 es van generar a Catalunya 3.731.436 tones de residus municipals,xifra que suposa un 7,75% 
menys que l'any 2011, tot i que la població va augmentar en aquest període un 0,42%. La generació de residus per càpita ha continuat millorant. En un 
any s'ha reduït d'1,48 kg/habitant/dia el 2011 a 1,35 Kg/hab/dia el 2012. Pel que fa als residus industrials, l'any 2012 es van generar 3,6 milions de 
tones de residus, xifra molt semblant a la del 2010 i 2009. Això constata que la caiguda industrial s'ha moderat. La via principal de gestió dels residus 
de l'activitat industrial continua sent la valorització: representa el 77,8% de la gestió, és a dir, 2.801 milers de tones, gràcies a l'important teixit de les 
empreses gestores que hi ha a Catalunya. D'altra bnada, en el sector de la construcció,l'any 2012 s'han gestionat 2,5 milions de tones de residus de la 
construcció, xifra que ha disminuït respecte l'any anterior. A través les plantes de valorització s'han gestionat 1,1 milions de tones d'aquests residus, 
prop de 500.000 tones menys que el 2011. També s'han reduït les entrades a dipòsit controlat, en aquest cas en 200.000 tones, ja que s'hi han 
destinat 1,4 milions de tones. Fa 20 anys, la gestió dels residus de la construcció era inexistent i incontrolada. D'una gestió poc curosa, amb el 0% de 
recuperació, Catalunya ha passat a una gestió controlada i amb un 43% de recuperació. En definitiva, cada categoria de residus planteja reptes 
específics que requereixen definir polítiques i estratègies d'actuació adaptades a la naturalesa i problemàtica especial que tinguin per aconseguir 
resultats positius. 
D'acord amb aquesta premissa i en consonància amb la normativa, mitjançant l'Agència de Residus de Catalunya s'han impulsat diferents programes i 
plans de residus: Programa de Gestió de Residus Industrials a Catalunya (PROGRIC). Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 
(PROGREMIC) Programa de Gestió de Residus de la Construcció (PROGROC), i el Pla Territorial Sectorial d'Infraestructures de Gestió de Residus 
Municipals (PTSIRM). 
Tots aquests instruments de planificació i programació defineixen, des de diferents àmbits, quin són els eixos bàsics per poder dur a terme l'aplicació 
correcta del model català de gestió de residus, tenint en compte les característiques diferencials de cada territori i sector, i en ells s'estableixen les 
línies específiques d'actuació per al tractament adequat de cada tipus de residus que cal continuar impulsant. Així mateix, cal continuar impulsar 
accions de valorització dels residus, per tal de promoure el seu aprofitament. D'altra banda, per a que la política de gestió de residus sigui plenament 
efectiva, cal acompanyar les polítiques de prevenció i amb l'impuls d'accions comunicatives d'ampli espectre a fi d'implicar els ciutadans en el bon ús 
de les matèries i el tractament sostenible dels residus i estendre els valors d'un model de consum basat en l'estalvi i en l'ús eficient dels recursos. 
Pel que fa a la minimització, tot i que existeix un millor coneixement de les possibilitats de reducció de residus pels diferents sectors econòmics, cal fer 
una transferència efectiva d'aquest coneixement en el conjunt del teixit empresarial català. 
 

Marc regulador del programa: 
Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Missió 
Aconseguir una adequada protecció del medi ambient, mitjançant una priorització de les actuacions de prevenció i valorització de residus la 
generalització de la recollida selectiva i el control dels abocaments, així com la regeneració dels espais degradats, per tal d'incidir en la millora de la 
salut i la qualitat de vida de les persones. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Reduir la generació de residus, millorar la seva gestió i incrementar-ne la seva valorització (OE9.1) 
 1. Aconseguir la recollida selectiva bruta del 46% del total de residus municipals 
 2. Assolir la valorització del 85% del residus industrials 
 3. Assolir la valorització del 55% dels residus de la construcció 
· Fomentar mesures de prevenció, participació i informació (OE9.2) 
 1. Mantenir les accions de comunicació i conscienciació social en l'àmbit dels residus 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015 2016 
CompromísReal Real Previst Previst 

1. Percentatge de valorització dels residus industrials % OE9.1 77,10 78,40 85,00 85,00

2. Percentatge de valorització dels residus de la construcció % OE9.1 43,00 35,00 60,00 55,00

3. Recollida selectiva respecte del total de residus municipals % OE9.1 39,00 38,06 50,00 46,00

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 10.767.052,50
2 Despeses corrents de béns i serveis 19.098.663,10
3 Despeses financeres 290.000,00
4 Transferències corrents 25.716.230,12
6 Inversions reals 655.000,00
7 Transferències de capital 35.722.993,01
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 2.000.000,00
Total despeses 94.249.938,73

 

Llocs de treball pressupostats del programa 208
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AGRUPACIÓ                                : Territori i Sostenibilitat 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 552. Infraestructura i gestió de tractament de residus 
GESTOR DE PROGRAMA          : 6550. Agència de Residus de Catalunya Subsector: EDP 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015  
Real Real Previst Previst 

1. Tones de residus municipals recollits de manera selectiva 
(recollida selectiva bruta) 

En 
milers OE9.1 1.452,00 1.368,00 2.000,00 1.820,00

2. Tones de residus industrials reciclats En 
milers OE9.1 2.801,00 2.797,00 3.200,00 2.280,00

3. Generació de residus municipals per càpita Nombre OE9.1 1,35 1,30 1,20 1,41

4. Nombre d'infraestructures de residus municipals 
subvencionades Nombre OE9.1 26,00 13,00 11,00 10,00

5. Import de les subvencions atorgades d'infraestructures de 
residus municipals 

Milers 
d'EUR OE9.1 44.997,19 35.610,02 35.517,99 35.722,99

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Consolidar la recollida selectiva, en particular de la matèria orgànica. 
2. Regular i implantar instruments econòmics per a la gestió: cànons, taxes d'escombraries i els sistemes de pagament per generació 
3. Implementar mesures per regular fluxos específics de residus: bosses d'un sòl ús, paper no envàs i residus industrials 
4. Dissenyar mesures de foment del mercat de la reutilització de residus i economia circular 
5. Planificar en un únic programa la gestió de residus de Catalunya ajustat als objectius de recollida dels diferents fluxos 
6. Elabora implementar campanyes, activitats de comunicació i conscienciació per augmentar la implicació ambiental de la població 
7. Control de la gestió del sector de residus 
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 10.767.052,50
2 Despeses corrents de béns i serveis 19.098.663,10
3 Despeses financeres 290.000,00
4 Transferències corrents 25.716.230,12
6 Inversions reals 655.000,00
7 Transferències de capital 35.722.993,01
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 2.000.000,00
Total despeses 94.249.938,73

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 208
 




