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Debat: Reptes i compromisos en 
aquesta legislatura, catàleg
i pacte municipal per avançar cap al 
Residu Zero



ANY 2011, 1er Fòrum Estratègia Catalana Residu ZeroANY 2011, 1er Fòrum Estratègia Catalana Residu Zero

Es proposen mocions municipals per caminar cap al residu zero.       Es proposen mocions municipals per caminar cap al residu zero.       
Objectius:Objectius:

Avançar cap a la reducció i reaprofitament progressiu dels residus i, per això, 
planteja estratègies i objectius concrets que permetin:
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- tancar el cicle dels materials per tal que tot residu pugui ser 
transformat en matèria primera, tot procurant la sostenibilitat 
econòmica, social i ambiental.

- aconseguir que, l’any 2020, la producció de residus sigui inferior 
a 1,20 Kg/habitant/dia. (=438 Kg/hab/any)

- invertir la situació actual de manera que, l'any 2020, com a 
mínim el 70% dels residus generats siguin recuperats i, com a 
màxim, el 30% siguin destinats a tractament finalista
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Què ha passat als darrers anys?

Del 1998 fins al 2004 clar augment de la producció de Residus (màxim de 607 Kg/hab/any).
A partir d'aquí comencen quatre anys d'estabilització fins que el 2008 comença una clara 
davallada en la quantitat de residus generats que s'allarga fins al 2013, any en que es 
produeix la quantitat més baixa del període d'estudi.
La reducció d'un 21,9% respecte del valor màxim de generació coincideix amb el període de 
crisi econòmica que va comportar una reducció del consum en general.
L'any 2014, últim any d'estudi, es trenca aquesta tendència a la reducció de la producció de 
residus i es produeix un augment del 2,2%, situant-se als 486 Kg/hab/any.



Fins a l’any 2010 l’evolució de la recollida selectiva de residus a Catalunya seguia una línia 
ascendent, tot passant de la situació de l’any 2000 quan la recollida selectiva no arribava al 
14% a més del 40%. A partir d’aquest any hi ha uns anys d’estancament amb una certa 
tendència a la baixa, fins que el 2014 canvia aquesta tendència i hi ha un petit repunt de 0,4
punts.
Per fraccions la recollida selectiva de la matèria orgànica és la que més ha augmentat i se 
situa des de l’any 2011 com la primera fracció en els kg recollits selectivament per habitant i 
any. Aquesta situació coincideix amb la baixada de la recollida selectiva.
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Recollida selectiva bruta de residus



El percentatge de la fracció resta es va anant reduint fins l’any 2010, concretament va 
disminuir un 27,9% en 10 anys. A partir d’aquí, es pot observar un lleuger increment del 
percentatge de la fracció resta.
El percentatge de recollida selectiva neta pateix l’efecte contrari amb un important creixement
fins a l’any 2010 i un estancament a la baixa ens els darrers anys.
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Recollida selectiva neta i fracció resta
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Municipis amb més del 60% de recollida selectiva bruta

El nombre de municipis que presenten més del 60% de recollida selectiva bruta ha 
anat augmentant des de 2000 fins a arribar el 2013 un total de 83 municipis. Tot i que
de manera general s’ha produït un augment en la quantitat total de municipis que es 
troben per sobre d’aquest 60% de recollida selectiva bruta, cal esmentar que des
de 2010, any en què es va obtenir la xifra màxima de 96 municipis, s’ha produït un 
descens d’aquesta tendència tornant a valors de 2009
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Municipis que recullen menys de 120 kg de fracció resta per habitant i any

La immensa majoria de la població catalana produeix més de 120 kg de fracció resta i a 
més, els municipis on s’està per sota d’aquesta llindar són municipis petits, 

generalment amb recollida porta a porta.



Actualment més de 125 municipis fan PaP a Catalunya
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Municipis amb recollida porta a porta



El nombre d’habitants que cobreixen aquests 31 plans locals de prevenció és d’un
37%, que representa 2.772.621 d’habitants.
Alguns dels 31 plans locals de prevenció corresponen a consells comarcals i 
mancomunitats, per tant en total cobreixen un total de 161 municipis.
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Plans locals de prevenció



Compromisos municipals per avançar cap al Residu ZeroCompromisos municipals per avançar cap al Residu Zero

• PROPOSTA DE PACTE MUNICIPAL PEL RESIDU ZERO A L’ANY 
2020

El Fòrum proposa definir el procés, la metodologia i els indicadors per a donar 
la distinció de municipi o ens local Residu Zero i els mecanismes de 
seguiment del compliment del Pacte.

Definir el Pacte i els compromisos dels ens locals
Definir els indicadors de seguiment i compliment del Pacte
Suport en la definició del Pla d’acció Residu Zero
Demanda de suport a les entitats col·laboradores o de suport (Xarxa de 
ciutats i pobles per la sostenibilitat, Xarxa de municipis pel Residu Zero, 
Associació catalana de municipis porta a porta,....),
Suport i assessorament als municipis que hagin signat el Pacte 
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Proposta d’Objectius i Indicadors pel Pacte
CRITERIS PER A SER CONSIDERAT MUNICIPI RESIDU ZERO: Cal complir amb 3 dels quatre indicadors quantitatius i amb 3 dels 4 
indicadors qualitatius. 

 
CRITERIS PER A SER CONSIDERAT MUNICIPI QUE AVANÇA EN DIRECCIÓ RESIDU ZERO: Son aquells municipis que tenen la 
voluntat d’avançar cap a Residu Zero i volen manifestar públicament la voluntat d’adherir-se a  la estratègia Catalana Residu Zero 
(Mitjançant l’adhesió a l’ECRZ pel Ple Municipal)  però que no compleixen amb aquests indicadors. En aquest hauran de 
comprometre’s a assolir els criteris quantitatius fixats per l’any 2016 l’any 2018, els fixats per l’any 2020 l’any 2022 i els fixats per 
l’any 2024 l’any 2026. En el cas dels indicadors qualitatius haurien de complir-los abans del 31 de desembre de 2018.

Indicadors quantitatius1

Indicador 2016 2020 2024
Producció2  Màxim 1,33 kg/hab./dia Màxim 1,16 kg/hab./dia Màxim 1,0 kg/hab./dia
Fracció resta2  Màxim 150 kg/hab./any Màxim 125 kg/hab./any Màxim 100 kg/hab./any
RSN Superior al 40% Superior al 55% Superior al 70%
Impropis orgànica Inferiors al 10% Inferiors al 7% Inferior al 4%

1.- Per a poder ser considerat inicialment com a municipi estratègia catalana residu zero cal complir com a mínim 3 dels 4 indicadors 
quantitatius
2.- Les dades es facilitaran amb caràcter trimestral (Especificant però les dades corresponents a cada mes del període).

Indicadors qualitatius3

Indicador Comentari
Existència de taxa Tenir-la implantada i sinó compromís d’implantar-la abans del 31 de desembre de 2017

Afavorir estratègies de pagament per generació
Establiment de mecanismes fiscals incendiadors de l’orgànica de qualitat (Impropis inferiors al 2%)

Campanyes Com a mínim una campanya cada dos anys amb una ràtio mínima de 1€/habitant
i destinant un mínim de 0,75€/habitant a educadors/informadors ambientals

Pla local de prevenció de 
residus en la direcció RZ

Compromís de fer-lo abans del 31 de desembre de 2017

Transparència Dades de recollida selectiva, amb accés a les dades de les caracteritzacions que fa ECOEMEBES i l’ARC i 
dades econòmiques del servei (mínim costos de recollida, costos de transport, costos de tractament i 

ingressos per cànon (orgànica), per ECOVIDRIO, per ECOEMBES i per venda de paper i cartró. Aquesta 
informació hauria de ser fàcilment accessible a la web municipal localitzant-la a la pàgina d’inici.

3.- Respecte dels indicadors qualitatius, per ser un municipi estratègia residu zero, cal complir abans del 31 de desembre de 2017, tres 
dels quatre indicadors
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El Decàleg per assolir els Objectius ECRZ

Proposta enviada per incloure als programes electorals municipals 2015

1. Aprovar un Pla Local o Municipal Residu Zero, que concreti com s’aplicarà l’Estratègia Residu Zero i que 
garanteixi la transparència i participació pública al llarg de l'aplicació del Pla. Donar suport a una nova 
legislació que procuri per la prevenció i per la responsabilitat del productor (inclosos sistemes de devolució 
i retorn - SDDR).

2. Establir objectius de prevenció i recollida selectiva neta quantificables amb l'objectiu de recuperar un 70% 
de la brossa i/o produir menys de 100 kg/hab/any de rebuig en dues legislatures.

3. Contemplar la possibilitat de construir una planta agrícola de compostatge o planta de compostatge 
descentralitzada.

4. Avaluar la viabilitat de la implantació recollida porta a porta per als residus domèstics.
5. Realitzar auditories de producció de residus comercials i implantar la recollida porta a porta, almenys per 

als residus comercials (total o per algunes fraccions).
6. Adoptar mesures de prevenció de residus i de compra verda en el funcionament de l'Ajuntament.
7. Promoure la reutilització i els circuits de reparació de productes. I facilitar l'accés d'empreses d'economia 

social als productes reutilitzables. 
8. Implantar un sistema d'incentius econòmics per promoure la prevenció de residus i la participació en la 

recollida selectiva en quantitat i qualitat.
9. Augmentar el preu de l'abocador o incineradora, en el cas d'instal·lacions de titularitat municipal.
10. Oposar-se a qualsevol tipus d'incineració del rebuig del municipi.



Arrel del PRECAT20 i del PLA D’INFRASTRUCTURES, cal un debat amb 
el territori del model de gestió dels residus, des de l’origen (models de 
recollida i objectius de prevenció) fins al final de canonada (tractament 
finalista vs valorització material-compostatge de qualitat), tenint en 
compte els objectius per plantejar les infrastructures
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Debats Territorials
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