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● Objectius 
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● Com implicar la ciutadania? 
● Etapes 
● Seguiment 
● Calendari 

 



Per què? 
Im pacte dels  res idus  en  les  em iss ion s  de CO2 



Per què? 
Greu  problem a de gen eració de res idus  



Per què? 
Res idus  = sortides  del m etabolism e urbà  



Etapes de la prevenció/gestió de residus 



NORMATIVA - Obligació lega l de reducció 
Directiva  europea  2018/ 851 

Infografia ARA (2) 

https://www.ara.cat/societat/Europa-paquet-mesures-reciclatge-apuja-objectius-limit-abocadors-economia-circular-medi-ambient_0_1999000243.html


Directiva europea 
Altres  objectius  a  assolir 



Info PREMET Compl iment Directiva AMB 



Transposició normativa europea 

Anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos 
Contaminados 
 

https://www.aimplas.es/ 
 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/Residuos 2020 anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/Residuos 2020 anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados.aspx
https://www.aimplas.es/


Contractació dels serveis de recollida de residus municipals i neteja de l'espai públic a 
la ciutat de Barcelona (2019-2027), amb mesures de contractació pública sostenible 
→https:/ / contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=43192689&version
=43192689&lawType=3 

 

Encara no s’ha adjudicat /  
posat en marxa. 
          
 

Contrata de Barcelona 307 millions 
d’euros / any  

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=43192689&version=43192689&lawType=3
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=43192689&version=43192689&lawType=3
https://ajuntament.barcelona.cat/contractaciopublica/es/noticia/una-recogida-de-residuos-mas-eficiente-y-adaptada-en-cada-barrio_642064


PCT Contractació dels serveis de recol l ida de residus 
m un icipa ls  amb mesures de contractació públ ica sostenible 



Contratas de Barcelona 
Divis ió territoria l de les  zon es  de con tractació 

 
          
 



Porta a Porta a BCN segon PCT  

6.9 Servei de recollida de residus porta a porta (de nova implantació) 
L’objecte d’aquesta clàusula és establir les obligacions de les empreses adjudicatàries per al servei de recollida de 
residus porta a porta de nova implantació a la ciutat. 
La ponderació d’aquests paràmetres dóna com a resultat el plànol del grau de complexitat per la implantació dels 
sistema, el qual es mostra en l’Annex 6.19 i permet definir una zonificació en tres nivells (A, B i C) basats en els resultat 
de la ponderació, tal i com s’especifica en l’Annex 6.20. 
 

6.9.1 Àmbit territorial del servei 
Cada adjudicatària haurà de comptar amb els mitjans necessaris per a la implantació i la realització de la recollida 
porta a porta en qualsevol dels dos nivells de complexitat A i B definits en l’Annex 6.20 que es trobin en la seva 
zona. 
Això no eximeix que en determinades zones del nivell de complexitat C, en funció dels seus paràmetres 
urbanístics, d’activitat i/ o físics, i que a efectes de servei es poguessin assimilar a una zona de nivell de 
complexitat A o B, es pugui introduir el servei de recollida porta a porta. 



Porta a Porta a BCN segon PCT  



Economia circular  

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20151201
STO05603/economia-circular-definicion-importancia-y-beneficios 



Residu Zero = Incineració Zero = Abocament Zero = Emissions Zero 
Objectius  an un cia ts  en  cam pan ya electora l (Data?) 

1. 2023: producció de residus < 1,20 kg/habitant/dia 
2. 2023: recuperació de + del  70% dels residus generats amb un màxim del 30% destinats a 

tractament finalista 
3. Tancar el cicle dels materials per tal que tot residu pugui ser transformat en matèria 

primera → s os tenibilita t econòmica, social i ambiental 
4. Llei Catalana Residu Zero de Prevenció de Res idus   

○ Responsabilita t ampliada del productor (inclosos  s is temes  de devolució i retorn, 
SDDR)  

○ Descartar la  incineració com a s is tema de tractament sos tenible de res idus  
5. Aprovar un Pla  Local Res idu Zero, amb participació dels  diferents  agents  socials  i 

econòmics , que concreti com s ’aplicarà  l’Es tratègia  Res idu Zero dins  del proper mandat. 



Residu Zero = Incineració Zero = Abocament Zero = Emissions Zero 

6. 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/habitant/ any de rebuig en dues 
legislatures 

7. Contemplar la possibilitat de construir una planta de compostatge 
8. Avaluar la viabilitat de la implantació de sistemes de recollida no anònima com la recollida 

porta a porta per als residus domèstics 
9. Realitzar auditories de producció de residus comercials i implantar la recollida porta a 

porta i el pagament per generació, almenys per als residus comercials (total o per algunes 
fraccions) 

10. Adoptar mesures de prevenció de residus al municipi i de compra i contractació pública 
verda en el funcionament de l’Ajuntament 



Residu Zero = Incineració Zero = Abocament Zero = Emissions Zero 

11. Adoptar mesures de prevenció de residus al municipi i de compra i contractació pública 
verda en el funcionament de l’Ajuntament 

12. Promoure la reutilització i els circuits de reparació de productes. I facilitar l'accés 
d'empreses d'economia social als productes reutilitzables i de segona mà 

13. Implantar un sistema d’incentius econòmics per promoure la prevenció de residus i la 
participació en la recollida selectiva en quantitat i qualitat 

14. Augmentar el preu de l’abocador o incineradora, en el cas d’instal·lacions de titularitat 
municipal 

15. Oposar-se a qualsevol tipus d’incineració del rebuig del municipi 



Glossari  /  Conceptes clau?? 

● Circuits de reparació de productes 
● Contenidors intel·ligents 
● Planta de tractament de residus, 

"Ecoparcs" 
● Porta a porta 
● Productes d’un sol ús i curta durada 
● Residu mínim 
● Residu zero 

● Responsabilitat ampliada del 
productor 

● Sistemes de Dipòsit, de Devolució i 
de Retorn (SDDR) 

● Sistemes de recollida no anònims 
● Taxa justa de recollida de residus 
● Tractament finalista 
● Tractament mecànico-biològiques 



Models de recol l ida 

Segons fraccions 



Models de recol l ida 

Sistemes de recollida  



Cap a sistemes d’individual i tzació de la recol l ida 

https://ent.cat/wp-content/uploads/2019/03/Identificaci%C3%B3-dels-usuaris-en-la-recollida-de-residus-municipals1.pdf


Porta a porta text Agencia de Residus, 
http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/recollida_selectiva/models_de_recollida/segons_sistema_de_recol
lida/recollida_selectiva_porta_a_porta/ 

Avantatges 

● Nivells més alts de recollida selectiva i recuperació. 
● Es retiren els contenidors de la via pública (més espai a la via pública, no 

cal mantenir i netejar els contenidors, no hi ha desbordaments). 
● Desapareix l'anonimat en el lliurament dels residus. 
● El percentatge de població que tendeix a participar a la recollida selectiva 

és major. 
● Permet l'aplicació de taxes d'escombraries de pagament per generació. 
● El cost del reciclatge tendeix a ser menor i els ingressos per sistemes 

integrats de gestió, venda de materials i retorn del cànon majors. 
● Es redueix el percentatge de residus no municipals dels que s'acaba fent 

responsable el municipi. 
● Els sistemes complementaris de recollida selectiva (fracció vegetal, 

voluminosos...) tendeixen a funcionar millor. 

 

Inconvenients: 

● Subjecte a un horario de 
lliurament força estricte. 

● Suposa un canvi d'hàbits 
important per a moltes llars. 

● El cost de la recollida tendeix a 
ser major. 

 



Com? On? 

Procés participatiu enfocat a la redacció d’una guia de reducció de residus 
primer a 5/7 barris de Barcelona per ampliar la iniciativa a tots els barris en els 
propers anys 



https:/ / zerowastecities.eu/ learn/#the_masterplan 

https :/ / zerowas tecities .eu/ academy/ creating-a-methodology-for-zero-was te-
municipalities /  

ZWC calcula tor: https :/ / zerowas tecities .eu/ academy/ savings -calcula tor/  

 

https://zerowastecities.eu/learn/#the_masterplan
https://zerowastecities.eu/academy/creating-a-methodology-for-zero-waste-municipalities/
https://zerowastecities.eu/academy/creating-a-methodology-for-zero-waste-municipalities/
https://zerowastecities.eu/academy/savings-calculator/
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