
Recuperar la 
brossa orgànica i 
prevenir els 
residus abans que 
fer obligatori el 
tractament previ a 
abocador
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Materials combustibles 
alternatius (CDR)



LA DE MATÈRIA ORGÀNICA HAURIA DE SER LA PRINCIPAL RECOLLIDA PÚBLICA(gestió de la biodegradabilitat)



Recollida selectiva i compostatge de residus orgànics als països de la UnióEuropea 
Amb recollida selectiva i compostatge/digestió
En implantació
En preparació
Sols amb poques actuacions
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“Els Estats Membres han de prendre mesures a l’objecte que: a) 
Només es dipositin en un dipòsit controlat els residus que ja hagin 
estat objecte de tractament. Aquesta disposició no s’aplicarà als 
residus inerts el tractament dels quals sigui tècnicament inviable, o a 
qualsevol altre residu del qual el seu tractament no contribueixi als 
objectius establerts en l’article 1 de la Directiva reduint la quantitat de 
residus o els perills per a la salut humana o el medi ambient.”

Impedir o reduir, en la 
mesura que sigui 
possible, els efectes 
negatius en el medi de 
l’abocament de residus  

Article 5. 
Els residus municipals 
biodegradables destinats a 
abocador s’hauran de reduir 
fins a un 35% de la quantitat 
total (en pes) dels generats 
l’any 1995.  



Evolució de l'abocament de residus biodegradables

1995
producció RS a abocador

paper/cartró 704.166 25.860 678.306
orgànica 1.267.498 1.267.498
tones totals 1.971.663 25.860 1.945.803

2013
producció RS resta incineració TMB a abocador % sobre 1995

paper/cartró 661.611 341.156 320.455 34.749 168.053 117.652 17,35%
orgànica 1.233.815 476.037 757.778 82.172 397.395 278.212 21,95%
tones totals 1.895.425 817.192 1.078.233 116.921 565.448 395.864 20,34%

De 1995 a 2013 s'ha reduït un 80% l'abocament de residus biodegradables.
Es compleixen els objectius de la Directiva 3 anys abans del termini.



Excés de capacitat de tractament de la resta

El 2020 està previst que el 50,18% dels residus no es recullin selectivament.
El 2020 està previst i pressupostat tenir una capacitat de tractament del 112,9% de la resta.
2014

producció resta % resta capacitat % capacitat
Metropolità i entorn 2.436.505 1.436.537 58,96% 1.330.000 92,58%
Girona i centre 522.351 300.432 57,52% 145.000 48,26%
Tarragona i Ebre 448.384 259.002 57,76% 225.000 86,87%
Ponent 150.055 97.744 65,14% 0 0
Pirineu 68.314 43.338 63,44% 0 0
total 3.625.609 2.137.053 58,94% 1.700.000 79,55%

2020
0 producció resta % resta capacitat % capacitat

Metropolità i entorn 2.213.945 1.107.514 50,02% 1.330.000 120,09%
Girona i centre 476.304 230.102 48,31% 258.000 112,12%
Tarragona i Ebre 435.488 218.685 50,22% 225.000 102,89%
Ponent 141.072 79.825 56,58% 70.000 87,69%
Pirineu 63.838 35.219 55,17% 4.000 11,36%
total 3.330.647 1.671.345 50,18% 1.887.000 112,90%





El pretractament obligatori com un incentiu material i temporal per incentivar 
la millora de la recollida separada en origen en el  PRECAT20
Per tal d’optimitzar les inversions i d’incentivar l’aposta dels ens locals per 
la prevenció de residus i la recollida selectiva de qualitat es proposa un 
sistema d’exempcions al pretractament del rebuig.

1a. Definir un sistema d’objectius 
operatius i d’incentius per àmbits 
territorials i calendaritzar-los.

2a. Posar en marxa plans de millora de la 
qualitat de la recollida de la fracció orgànica i 
de prevenció i reducció del rebuig mitjançà
recollides selectives abans de fer obligatori el 
pretractament a abocador.

3a. No fer obligatori el pretractament per als municipis que obtinguin òptims 
resultats de recollida selectiva de residus biodegradables i d’altres fraccions 
recuperables a fi d’eximir-los del seu cost.

4. Limitar la capacitat del pretractament i 
del tractament final d’acord al sistema de 
recollida optimitzat, d’acord als objectius 
del PRECAT20 i d’acord a les exempcions 
que aquí es plantegen.

5. Replantejar les condicions 
d’inversió i d’explotació de les 
plantes en funcionament i en 
projecte.





L’activitat humana la tenim concebuda de manera lineal

Eurostat 2001

Medi

Societat/economiaenergia energia

materials materials



Evolució tendencial de la petjada ecològica* del conjunt de les societats 
humanes en el planeta

* Àrea biològicament productiva que necessita una població per proveir-se dels recursos que consumeix i absorbir els residus que genera.
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http://www.ub.es/ecologiaimediambient

Les regles de joc han canviat, hem passat d’estar en un món buit a estar en un món ple. 



http://www.footprintnetwork.org/images/article_uploads/2011_Annual_Report.pdf

Biocapacitat total per 
persona 1961 Biocapacitat total per 

persona 2006

Desenvolupament 
humà alt

Desenvolupament 
humà molt alt



OBJECTIU



Krausmann & Fischer-Kowalski | ISIE Lisbon | 22.06.2009

Global materials extraction = use (DMC)1900 to 2005
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Construction minerals
Ores and industrial minerals
Fossil energy carriers
Biomass

Estem fent ús de massa recursos i energia per fer productes que acaben generant massa residus i contaminació. Però ... fins quan?





recursos



S’incineren al 
voltant de 500.000 
tones de residus 
industrials o 
procedents 
directament 
d’explotacions 
econòmiques 





Els Residus 
Municipals ocupen 
un lloc estratègic, 
tant materialment 
com culturalment.
Reflex del lligam 
entre  residus, 
consum i satisfacció
de necessitats.





± 30%

RECOLLIT SELECTIVAMENTE PERÒ LA PREGUNTA ÉS: QUINA QUANTITAT S’EVITA QUE VAGI A TRACTAMENT FINAL? 
(A ABOCADOR O INCINERADORA = major contaminació)



La bona crisi ?  - Una oportunitat !
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Materials combustibles 
alternatius (CDR)















Recollida selectiva i compostatge de residus orgànics als països de la UnióEuropea 
Amb recollida selectiva i compostatge/digestió
En implantació
En preparació
Sols amb poques actuacions



LA DE MATÈRIA ORGÀNICA ÉS LA PRINCIPAL RECOLLIDA PÚBLICA(gestió de la biodegradabilitat)







Regulació amb objectius ambientals i de justícia social
- Internalització de costos en els productes 
- Millora de l’eficiència global: s’avaluen i es tenen en consideració els valors ambientals.

Y que passa amb la resta de residus?, com són derivats de productes ...S’han d’aplicar mesures de responsabilitzaciódel productor



http://www.epa.gov/epawaste/nonhaz/municipal/pubs/MSWcharacterization_fnl_060713_2_rpt.pdf



Responsabilitat (ampliada) del productor ~ aproximadament sobre el 75% dels residus municipals generats

EPA 2013 . Municipal Solid Waste (MSW) in the United States 2011

Envasos i 
embalatges

30,2%

Residus 
orgànics 
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20,6% Productes 
duraders 19,7%



Un exemple: els SDDR per envasos 
reutilitzables i no reutilitzables, ...





Sistemes de dipòsit per envasos 
reutilitzables i no reutilitzables

Deposit refund systems for one-way beverage containers

Consumidors

Punt de venda

envasador Productor d'envasos

reciclatge

instal·lació de processat
Triatge, densificació i 
embalat dels envasosLogística i gestió de dades

Transport, control de fluxos,
facturació

Punt de recollida
Recollida d'envasos, 
Reconeixement a través 
de tecnologia de vending invers

Envasos 
buits

Envasos  d'un 
sol ús compactats



SISTEMA DE DIPÒSIT, DEVOLUCIÓ I RETORN D’ENVASOS

http://www.retorna.org/ca



... o els impostos amb finalitat ambiental.





Què és l’Estratègia 
Catalana Residu Zero?
És una acció conjunta i participada 
entre entitats, municipis, 
universitats i empreses per tal 
d’avançar ràpida i fermament en 
l’estalvi i aprofitament dels recursos 
i en la prevenció dels residus i la 
contaminació. 











Objectius del Fòrum:
Avançar cap a la reducció i aprofitament progressiu dels residus
com a recursos, la reducció de la toxicitat, i planificar estratègies i
objectius concrets que permetin: 

1. Tancar el cicle dels materials: tot residu pugui ser transformat 
en matèria primera, procurant la sostenibilitat.

2. Aconseguir al 2020, la producció de residus es redueixi com a 
mínim el 20%.

3. Invertir la situació actual: al 2020, com a mínim, el 70% dels 
residus generats es reciclin.

4. Suport a la implantació dels SDDR per envasos reutilitzables 
i d’un sol ús.

5. Visualitzar i difondre les experiències d’èxit existents al país 
en la direcció de Residu Zero, i promoure a entitats i 
institucions per a què les adoptin.

6. Realitzar activitats promoció i divulgació de les possibilitats 
de reducció de residus i de consum responsable: catàlegs de 
productes, bones pràctiques i innovació social, ...



I com pretén assolir aquests objectius?

Valorant la recuperació d’aquells residus que, com la matèria orgànica, són directament assimilables pel medi. 
Ampliant  la responsabilitat  de productors, distribuïdors  i consumidors sobre els residus que generen els seus productes. 

Afavorint el retorn dels productes als productors i les recollides selectives de residus,
Promovent l’educació i la informació ambiental.

Impulsant  la investigació sobre nous productes i procediments, l’ecodisseny i les polítiques integrades de producte, la regulació i la incentivació dels sistemes de devolució i retorn, l’aplicació d’una fiscalitat ambiental justa, ...
Mostrant  i promocionant experiències vàlides i productes viables que ens facin avançar vers la sostenibilitat. 



Com s’està avançant?
Creació xarxes de cooperació del sectors societat catalana
• Xarxa Municipis: més de 50 municipis i 2 Comarques ja s’han adherit a l’ECRZ
• Xarxa universitats catalanes: totes lesuniversitats públiques catalanes
• Grup treball empreses: més de 30 empreses
• “Entitats catalanes pel RZ”: més de 30 entitats han signat la declaració


