
Els residus: 
la patata calenta

Els fets són tossuts. Cap, CAP dels ob-
jectius de la reducció dels residus muni-
cipals no s’han complert. Incompliment 
total, de totes les assignatures, de totes 

les administracions.

A principis de l’any passat, vam patir una pandèmia de decla-
racions «d’emergència climàtica». De les paraules als fets hi ha 
un greu forat fosc, marró o negre. La pandèmia del coronavi-
rus ha comportat una cortina de fum per oblidar els compro-
misos climàtics.

Per saber on som, és important saber quin és el grau de com-
pliment dels objectius que es van traçar. A l’espera d’una avalu-
ació dels resultats del Programa General de Prevenció i Gestió 
de Residus i Recursos de Catalunya 2013-2020 (PRECAT20) 
repassem alguns dels incompliments ben allunyats dels que 
demanaven el ecologistes quan es va aprovar i que, ni així, 
s’han complert. A la llum dels propòsits del PRECAT20, les 
tres administracions mereixen un suspens i una reprovació to-
tal, tant la Generalitat de Catalunya, com l’Àrea Metropolitana 
i l’Ajuntament de Barcelona.

En resum. El PRECAT20 pretenia reduir, el 2020, els residus 
municipals en un 15% en respecte dels residus generats el 
2010. No s’ha aconseguit. Un segon objectiu era que la recu-
peració o valorització material dels residus municipals fos del 
60%. Tampoc no s’ha aconseguit. El tercer objectiu era que els 
impropis de la fracció orgànica fossin, com a màxim, inferiors 
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al 10%. Tampoc no s’ha assolit. El quart que la recuperació 
d’envasos fos del 75%. Tampoc no s’ha aconseguit. I el cinquè 
objectius de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) era que 
no arribessin a l’abocador, directament, un màxim del 30% 
dels residus municipals. Tampoc no s’ha aconseguit. Ho expli-
quem amb més detalls i números:

1. Els residus municipals no es redueixen

TOTS SUSPESOS. Un dels objectius pel 2020 era la reduc-
ció dels residus municipals un 15% en relació els generats el 
2010. Del 2013 al 2019 es va produir un augment del 13,5% 
dels residus municipals, quan del 2010 al 2013 encara hi havia 
una reducció motivada per la crisi econòmica.

L’objectiu pel 2020 era: UNA REDUCCIÓ del 15% dels resi-
dus municipals. El resultat:    
          
          % reconegut de reducció    tones 2010              tones 2019

 Barcelona                       5,00%         840.838,35        791.618,42
 Àrea Metropolitana*    3,78%      1.576.820,71        517.186,74
 Catalunya                       3,42%      4.189.957,00      4.046.615,21

*Inclou Barcelona

2. La recollida selectiva no arriba, ni 
de lluny, als nivell plantejat

TOTS SUSPESOS. L’objectiu del PRECAT20 era que l’any 
2020 un mínim del 55% dels residus municipals estiguessin 
disponibles per la seva recuperació o reciclatge, és a dir, la seva 
valorització material, mitjançant la recollida selectiva domès-
tica i comercial. Tampoc no s’han assolit els objectius de la 
Directiva del 2008 de la UE que era del 50% pel 2020. I la nova 
directiva comunitària marca objectius encara més elevats: pel 
2025 el 55% dels residus municipals han d’estar disponibles 
per reciclar; pel 2030 s’ha de reciclar materialment i reutilitzar 
el 60% i pel 2035 el 65%.

L’objectiu pel 2020 era: RECUPERAR el 55% dels residus mu-
nicipals. El resultat:

  % de recollida selectiva neta tones 2019

 Barcelona                32,49%  307.418**
 Àrea Metropolitana*        30,37%  570.491**
 Catalunya              37,00%              1.512.476

*Inclou Barcelona
** Xifres pendents de confirmació final

3. La recollida dels residus orgànics  
no arriba, ni de lluny, als objectius 
ni quantitatius ni qualitatius

TOTS SUSPESOS. L’objectiu del PRECAT20 era aconseguir 
pel 2020 que la recollida selectiva del la Fracció Orgànica dels 
Residus Municipals (FORM) fos del 60%, amb un màxim del 
10% d’impropis.



L’objectiu pel 2020 era: RECUPERAR el 60% dels residus mu-
nicipals. El resultat:  
 
                % reconegut   t 2019 recuperades   Impropis Màx.10% 
                             
 Barcelona          45%**      122.130,93         16%
 Àrea Metropolitana*    35,5%       178.116,93         36,5%
 Catalunya          32,9%       439.968,40         10,8%

*Inclou Barcelona
**Inclou impropis
***Xifres pendents de confirmació final

4. Els envasos no es recuperen, ni es 
recullen en condicions

TOTS SUSPESOS. El PRECAT20 proposava que l’any 2020 
el 75% dels envasos es recuperessin amb un màxim del 25% 
d’impropis

L’objectiu pel 2020 era: RECUPERAR el 75% dels envasos.
El resultat:
     % reconegut          tones 2019          Impropis Màx.25%
 
 Barcelona         27,11%         25.793,00  ?
 Àrea Metropolitana*   28,90%          52.611,84                 ?
 Catalunya         34,00%        165.678,00             26,3%

*Inclou Barcelona
A aquestes dades no s’han restat els impropis

5. S’aboquen molts més recursos dels 
residus municipals dels que es van 
comprometre

TOTS SUSPESOS. L’objectiu de l’ARC era que l’any 2020 no 
s’aboquessin més del 30% dels residus municipals a abocadors, 
als anomenats «dipòsits controlats».

La UE disposa que l’any 2030 tan sols podran anar als abo-
cadors el 10% dels residus municipals, excloent totalment els 
recursos materials considerats impropis pels abocadors com 
els residus orgànics, el paper, els envasos o el vidre.

El govern de la Generalitat de Catalunya ajorna l’execució de la 
moratòria aprovada pel Parlament de Catalunya, de no cons-
truir noves incineradores ni ampliar les existents.

L’objectiu pel 2020 era: ABOCAR un 30% com a màxim
El resultat: Catalunya supera el 36%
                                                
           Abocador              tones totals         Incineració**

 Barcelona                 ?  484.200,20 ?
 Àrea Metropolitana*            ?  946.695,51
 Catalunya              36%  2.229.690,85       19%

*Inclou Barcelona. 
**La incineradora de Barcelona crema anualment 360.000 tones.
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Les xifres de Barcelona i l’AMB no estan disponibles per que 
s’oculta el destí final dels residus municipals en el seu tracta-
ment previ a l’enviament a l’abocament, la incineració, l’expor-
tació i la preparació de «Combustibles» Derivats dels Residus 
(CDR). El que s’anomena tractament mecànic biològic dels resi-
dus municipals consisteix en separar i classificar mecànicament 
part dels materials reciclables dels residus municipals (s’aplica 
a la matèria orgànica recollida selectivament i a la fracció resta) 
que poden haver quedat en aquestes dues fraccions abans de la 
deposició final i a tractar la matèria orgànica restant mitjançant 
processos d’estabilització per dur-los després a cremar o abocar.

En conclusió. Cal fer els deures i reduir substancialment l’im-
pacte ambiental i climàtic dels residus, el malbaratament de 
recursos de l’actual estil de vida que impulsen els partidaris 
del consumisme, entitats com Ecoembes, impulsades pels fa-
bricants d’envasos. Què cal fer?

Un departament de medi ambient. Cal restituir un Depar-
tament de Medi Ambient que marqui l’acció de l’Agència de 
Residus de Catalunya (ARC) amb la prioritat de fer realitat 
una política de prevenció i gestió ecològica dels residus. Els 
reptes de l’emergència climàtica obliguen a dotar-se d’un de-
partament àgil i dinàmic. 

Una llei Residu Zero. La Llei és l’eina bàsica per frenar el mo-
del consumista que ignora els impactes ambientals i socials 
dels residus. Ha de regular prohibir productes d’un sol ús amb 
impacte ambiental. Ha d’aplicar la Responsabilitat Ampliada 
del Productor (RAP), per aconseguir que el que posa en circu-
lació envasos se’n faci càrrec d’ells. Ha d’implantar el Sistema 
de Dipòsit, Devolució i Retorn dels envasos (SDDR) i establir 
els objectius de recuperació I la reutilització que permetin des-
cartar la incineració i reduir dràsticament la fracció de rebuig.

Una transició ecològica urgent i justa. Les entitats que for-
mem la Plataforma Catalana Residu Zero (PCRZ) hem pro-
posat als grups parlamentaris que aprovin amb urgència una 
Llei de moratòria als sistemes de tractament de final de cano-
nada dels residus (abocadors, incineradores, crema en cimen-
teres...) mentre no s’aprovi una Llei Residu Zero de prevenció 
de residus.

Una ciutadania desperta. La PCRZ és una eina imprescindi-
ble per a una Nova cultura ambiental dels residus per mitjà de 
dues línies d’acció: La mobilització popular davant dels con-
flictes que ocasiona l’actual model de tractament dels residus 
(incineradores i abocadors).

La presentació de propostes legislatives i polítiques de canvi 
per prevenir i aprofitar els residus i evitar els impactes a la salut 
I al medi.

Fonts. Totes les dades són oficials. Són les disponibles, les més recents, però 
no necessàriament certes. La manca de transparència d’on van a parar els 
residus, finalment, és una assignatura democràtica pendent.


