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Per què?
Impacte dels residus en les emissions de CO2



Per què?
Impacte dels residus en les emissions de CO2



Per què?
Greu problema de generació de residus i Contaminació



Per què?
Residus = sortides del metabolisme urbà

ENTRADES

Aliments

Aigua

Materials

Diferents formes 
d’energia 

(Electricitat, gas 
canalitzat, GLP, 

combustibles líquids, 
...)

SORTIDES

Evaporació d’aigua

Residus líquids

Residus sòlids

Residus gasosos

Residus industrials

Residus urbans

Residus comercials

Residus radioactius



NORMATIVA - Obligació legal de reducció
Directiva europea 2018/851

Font: Agencia de 
Residus de Catalunya



NORMATIVA - Obligació legal 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


Fecha límite oficial: 5 de julio de 2020

Transposició normativa europea

https://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/206228/Espana-aprobara-Ley
-Residuos-Suelos-Contaminados

https://www.lavanguardia.com/natural/20210317/6444541/espana-im
plantara-tasa-residuos-acatar-normas-europeas.html

https://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/206228/Espana-aprobara-Ley-Residuos-Suelos-Contaminados
https://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/206228/Espana-aprobara-Ley-Residuos-Suelos-Contaminados
https://www.lavanguardia.com/natural/20210317/6444541/espana-implantara-tasa-residuos-acatar-normas-europeas.html
https://www.lavanguardia.com/natural/20210317/6444541/espana-implantara-tasa-residuos-acatar-normas-europeas.html


PREMET25



PREMET25 Objectius i grau de compliment



PREMET 25

Punt de partida



Cost de gestió dels residus

Rebuig: 205 €/tona 

Orgànica: 124 €/tona 

Paper i vidre: 45 €/tona

(Dades Ajuntament BCN)



Objectius = Economia circular & Residu 0

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



Com aconseguir-ho?



Cap a sistemes d’individualització de la recollida

Recollida porta a porta 

Contenidors tancats equipats amb un sistema 
d’identificació de l’usuari 

Sistemes de cambra, que mesuren el pes o el volum 
dels residus dipositats 

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


Nova taxa de recollida de residus municipals
Conseqüència del PREMET25

Preveu:

● Millorar el tractament dels residus
● Incrementar la recollida selectiva
● Reduir emissions

La taxa està en vigor des de l’1 de juliol de 2020 
i es computa a la factura de l’aigua.  Al conjunt 
de l’àrea metropolitana, 23 dels 36 municipis 
metropolitans ja han introduït la taxa de residus. 
[Dades 2020]

Hauria d’esdevenir un indicador de la implicació 
ciutadana en la recollida selectiva.



Barri pilot Residu Zero a Barcelona gràcies al 
moviment veïnal: Sarrià



Redacció de una guia de residus

https://drive.google.com/file/d/1lSTJl_ZpnjNK5fry74-TgQARoCeKoHPA/view?usp=sharing


Exemples d’activitats

Autopsia de residus
Dinar d’aprofitament
Exposició
Compra ética
Adaptació a les possibilitats del barri 
Excursions (punts verds, deixalleries,...)
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