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Cal	un	canvi	de	paradigma	

•  Emergència	climà.ca	i	…	??	
•  Direc.va	residus	2018/851/CE	
•  Direc.va		2019/904/CE	rela.va		
a	la	reducció	de	l’impacte	de	
determinats	plàs.cs	al	medi	
ambient	

•  Balears	i	Navarra	s’avancen	



Font: elaboració pròpia a partir dades de la ARC 2017 

 
      Resultats gestió dels residus a Catalunya 



         No anem bé!! 
	
•  Resultats insuficients de recollida selectiva neta (RSN sense impropis): l’any 2017 

ha estat el 33% i de l’any 2018 no disposem de dades. 

•  Any 2018: l’ARC declara un 41’8% de RSB  (l’any 2017 un 39’9% de RSB). 
	
•  La RS d’envasos lleugers no arriba al 40%. I el cost que paga Ecoembes no arriba 

al 40% 
	
•  Tractament finalista global al voltant del 66%. Un 64% s’aboquen i un 36% 

s’incinera. 

•  La	fracció	resta	augmenta	un	0,22%	

•  Dades	disponibles	insuficients,	no	hi	ha	traçabilitat	ni	transparència.		

•  La nova Directiva de Residus 2018 obliga a reciclar el 55% al 2025, el 60% al 2030 
i el 65% al 2035. 

	
•  Al 2017 el material entrat als ecoparcs sols es va recuperar d’un 8 –10%.  
	
•  Un 7%-9% del total d’emissions de GEH de Catalunya son atribuïbles al 

tractament i tractament finalista dels residus.   
	
•  El “coll d’ampolla” esta principalment a l’AMB i Barcelona, on es produeix el 

50% dels residus catalans. 



Els residus municipals continuen creixent: 

•  Un 15’3 % des del 2013 
•  Del 2017 al 2018 han augmentat el 3’3% 

Alguns exemples: 

•  Creixement	desorbitat	dels	productes	d’un	sol	ús		
especialment	dels	plàs.cs:	

•  Càpsules	de	café	han	augmentat	del	09-17	un	1000%	

•  Les	llaunes	un	30%	

•  Ampolles	de	plàs.c	d’aigua	un	60%	

•  Han	desaparegut	els	envasos	reu.litzables.	La quota de la 
reutilització d’envasos ha baixat des del 2000 un 30%. Sols 
suposen un 16% i en la gran majoria al sistema HORECA.	

•  Els bolquers al 2017 s’han produit 60.000 tn 
•  Bosses plàstic han augmentat un 29% del 2011 al 2016 
•  Podriem	dir	que	estem	en	una	situació	d’emergència	ambiental,		

climà;ca	I	també	de	residus!!	

Han passat 26 anys de la Llei Reguladora 



PRECAT	20:	
•  Objec.u	de	reducció	del	15%	del	2010	al	2020.	A	l’any	2018	augment	del	15´3%	
•  Bosses	reducció	del	90%	al	2020	i	no	arribem	al	50%	
•  Reu.lització:	reduir	envasos	al	sector	Horeca	del	60%	i	estem	al	16%	
•  15%	de	reducció	pels	envasos	d’un	sol	ús	
	
PREMET25:	
•  15%	en	relació	al	2010	(com	al	PRECAT20).		
•  No	s’ha	fet	cap	avaluació	del	resultats	assolits	per	 les	actuacions	de	l’AMB	i	dels	
Plans	locals	de	Prevenció	de	Residus	allà	on	s’han	fet	avaluació.	

•  Les	 5	 línies	 de	 treball	 no	 aporten	 solucions	 creïbles	 i	 (.pus	 subs.tució	 de	 gots,	
vaixelles	o	safates	d’un	sòl	ús,	etc).		

•  S’ignora	 i	 es	 renuncia	 a	 la	 capacitat	 d’influir	 i	 de	 pressionar	 de	 l’AMB,	 de	
l’Ajuntament	de	BCN	i	dels	municipis	metropolitans	per	nous	models	RZ	i	per	fer	
enrere	el	monopoli	d’Ecoembes.		

		

Les	mancances	en	els	programes	de	ges;ó	de	residus	



•  Establir	objec;us	i	calendari	de	reducció	de	residus	i	aprofitament	

Proposta de la Llei Residu Zero de Prevenció de Residus 



1.	Grans	trets	dels	objec;us	de	la	proposta	de	Llei	RZ	de	transició	a	un	nou	model	
sostenible	i	eficient:	

	

Canvi	de	polí.ca	industrial	i	económica:	
no	s’hauria	de	produir	cap	producte	que	
no	pugui	ser	reu.litzat,	reparat,	reciclat	
o	compostat,	o	fàcilment	assimilable	pel	
medi.	



2.	Grans	trets	dels	objec;us	de	la	proposta	de	Llei	RZ	de	transició	a	un	nou	model	
sostenible	i	eficient:	

	

Desenvolupar	la	prevenció	i	la	circularitat:		
•  evitar	l’ús	excessiu	de	recursos,	aplicant	(“millors	
tècniques	disponibles”,	I+D,	“sa9sfactors	
múl9ples”,	...)		

•  mesures	concretes	de:	foment	de	la	venda	a	
granel,	de	la	reu.lització	i	reparació,	
desmaterialització	

•  prohibició	de	la	comercialització	d’alguns	
productes	d’un	sol	ús	

•  implementació	de	mesures	I	objec.us	concrets	
d’incorporació	de	material	reciclat	en	la	fabricació	
de	nous	productes,	entre	d’altres	(com	ja	planteja	
la	Direc.va	de	plàs.cs)	



3.	Grans	trets	dels	objec;us	de	la	proposta	de	Llei	RZ	de	transició	a	un	nou	
model	sostenible	i	eficient	

	

Aplicar	àmpliament	la	responsabilitat	ampliada	del	
productor	(RAP).		
Productors	i	distribuïdors	se’n	facin	càrrec	dels	costos	
de	tot	el	cicle	de	vida	dels	productes	que	posin	al	
mercat	quan	es	converteixen	en	residus.	Per	a	un	ampli	
ventall	de	productes.	



4.	Grans	trets	dels	objec;us	de	la	proposta	de	Llei	RZ	de	transició	a	un	nou	
model	sostenible	i	eficient	

	

Reduir	al	màxim	la	fracció	resta:			
•  Modificació	del	model	de	separació	i	recollida	
per	models	eficients:	abandonament	del	
sistema	de	recollida	anònim	i	simplificació	de	
les	separacions	dels	materials	(Residu	Mínim,	
mul.materials,…)	
•  implementació	del	sistema	de	dipòsit	i	retorn	
(SDDR)	per	a	envasos,	productes	especials,	
piles,	RAEs,….	



5.	Grans	trets	dels	objec;us	de	la	proposta	de	Llei	RZ	de	transició	a	un	nou	model	

sostenible	i	eficient	
	

Abandonar	la	incineració	com	a	sistema	
de	tractament	de	final	de	canonada,	i	la	
crema	de	CDRs	a	les	fàbriques	de	ciment,	
de	tractament	de	purins,...	



Finalment:	alguns	instruments	claus	per	a	l’èxit		
	

–  La	RAP	
–  Fiscalitat	ambiental	a	certs	productes	d’un	
sol	ús	

–  Fons	de	Prevenció	de	Residus	
–  Crear	una	ins.tució	pública	d’avaluació	
ambiental	

–  Establir	un	registre	oficial	de	productes	
incorporats	al	mercat	català	

–  Coordinació	de	l'acció	local	i	la	del	conjunt	
de	les	administracions	públiques		


