Dictamen 17/2017 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Programa de Prevenció i Gestió de
Residus i Recursos de Catalunya (PRECAT20).
El dictamen va ser aprovat pel Ple del CTESC, el 14 de setembre del 2017.

El Projecte de decret té per objecte definir el model de prevenció i gestió de residus i recursos de
Catalunya, establir els objectius fins a l’any 2020 i programar les actuacions i els instruments necessaris
per a l’assoliment d’aquests objectius.
El PRECAT20 té com a objectiu general determinar l’estratègia d’actuació de la Generalitat de
Catalunya en matèria de prevenció i de gestió de residus, 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,
que alhora sigui competitiva i generadora de noves activitats. L’any de compliment de la major part dels
objectius, l’any 2020, s’alinea amb els terminis rellevants d’altres estratègies o programes, com per
exemple l’estratègia Europa 2020.
Així mateix, i d’acord amb les prescripcions sobre difusió d’informació ambiental recollides en la Llei
27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d’accés a la informació, de participació pública i
d’accés a la justícia en matèria de medi ambient, es preveu que el Programa de Prevenció i Gestió de
Residus i Recursos de Catalunya es pot consultar a les dependències de l’Agència de Residus de
Catalunya i a la seva seu electrònica.
Amb el PRECAT20 es passa d’una planificació integrada per tres programes basats en l’origen de
generació de residus (municipals, industrials i de la construcció) a un únic programa orientat a la gestió
de residus sota la visió de fluxos materials, amb la voluntat de vincular el binomi residu-recurs i fer
visible la contribució de la correcta gestió dels residus amb l’ús eficient dels recursos. D’aquesta
manera, el Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya pretén enfortir la
condició del residu com a recurs així com les sinèrgies existents en la gestió dels diferents fluxos
materials independentment del seu origen, amb la finalitat de contribuir, des de l’àmbit dels residus, al
desenvolupament sostenible, l’ús eficient dels recursos i a una economia circular que alhora sigui
competitiva i generadora de noves activitats, i coadjuvar en la política de protecció del medi ambient i la
salut de les persones.

