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Economía circular dels residus: 

Una necessitat immediata. 

. La Unió Europea està en ple debat del nou paquet 
d’economia circular, que marcarà l’acció en els propers 
anys. El passat 14 de març el Parlament Europeu va 

aprovar augmentar el percentatge de 
residus reciclats fins al 70% el 2030. Els 

eurodiputats també van plantejar limitar el percentatge 
d'abocament, pel seu gran impacte ambiental, al 5%, i 
reduir a la meitat el malbaratament d'aliments a 2030. 
 
L'Eurocambra començarà ara a negociar els textos amb el 
Consell de Ministres. El Parlament ha anat més enllà de la 
proposta inicial que plantejava la Comissió Europea. 

Estem, doncs, davant d’un nou escenari 
amb més exigència. A nivell del nostre país hem 

d’avançar cap aquest nou escenari, ja ho hem treballat en 
la nova planificació de residus – el PRECAT20 – i ara ho 
hem de traslladar a nivell local, estem necessitats de 
superar l’actual estancament de la recollida selectiva, 
aplicant fórmules més eficients sobre la recollida selectiva 
i ampliant l’exigència a sectors d’activitats productives del 
teixit urbà, on hi ha un gran potencial de recorregut i amb 
una qualitat dels residus recuperats molt bona.  
 
Venen, doncs, temps de feina pel mon local, des de la Generalitat hi posarem totes 
les eines tècniques i econòmiques que hem previst al PRECAT20 per tal que els 

ajuntaments i ens supramunicipals puguin superar els nivells de recuperació de residus. Aquest 2017 
hem crescut en nous ajuts que ja hem aprovat, dels 6,5 milions € que vàrem atorgar a 2016, ara 
passem a 7,5 milions € i amb una nova línia d’ajuts per a millorar les deixalleries. 

 
 
 
 
 

 
És clar que en aquest àmbit es necessari un gran impuls per part de les autoritats metropolitanes, 
perquè les millores en la gestió de residus en aquest àmbit comporten un gran impacte, i 
contribueixen a incrementar la mitjana nacional de recollida selectiva de forma significativa. 
  

Cal, doncs, esperonar als polítics locals, a fer entendre que no podem malmetre més 

recursos dels residus, que aquests són un element clau per a contribuir a la transició cap a 
l’economia circular. I una cosa molt important, ja no tenim temps ni excuses en aquesta cursa per a 

deixar un món millor als nostres fills. 
 

Josep Ma. Tost 
Director General de l’Agència de 

Residus de Catalunya 

L’àrea metropolitana concentra gairebé el 42% de la població de 
Catalunya, i els nivells de recollida selectiva estan actualment al 

34%, per sota de la mitjana catalana. 

Editorial de Josep Ma. Tost 
Director General de l’Agència de Residus de Catalunya 



 

Què ens diu Europa? Quins són 

els propers reptes i objectius ?

• Incrementar l’objectiu de Preparació per a la reutilització i 

Reciclatge del 50% al 2020 a un mínim del 65% al 2030

• Incrementar la QUANTITAT i la QUALITAT de totes les 

fraccions objectes de la Recollida Selectiva 

• Efectuar la Recollida Selectiva de FORM com a aspecte clau

• Limitar la valorització energètica a residus que NO siguin 

reciclables

• Prohibir / limitar l’abocador per a residus reciclables

• Incrementar progressivament els cànons d’incineració i de 

dipòsit controlat (abocador)

• Estendre progressivament els sistemes de pagament per 

generació (PxG), coneguts també com pagament just
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Jornada del Partit Demòcrata 

sobre residus a l’AMB 

El passat dimecres 26 d’abril es va 
celebrar una jornada sobre 
residus, organitzada pel grup 
metropolità del Partit Demòcrata 
dintre del cicle de jornades 
metropolitanes adreçades a les 
nostres agrupacions locals. 
 
En aquesta jornada vam comptar 
amb la presència d’en Josep Ma. 
Tost, director de l’Agència de 
Residus de Catalunya. 
 
Josep Ma. Tost ens va mostrar la 
situació actual dels residus a nivell 
local, territorial i de país, posant de 
relleu els baixos indicadors en 
matèria de residus, situació que ens 
obliga a fer grans esforços per 
complir els protocols establerts a 
pocs anys vista. 
 

Si voleu el document complert o qualsevol ampliació de 

l’informació no dubteu en trucar-nos o enviar-nos un mail. 

Els representants locals del PDeCAT van aprofitar per 
comentar amb el director de l’Agència de Residus de 
Catalunya quin és el futur dels contenidors, dels models de 
recollida segons la singularitat del municipi, de la gestió dels 
abocadors i, fins i tot, de les polítiques mediambientals als 
ajuntaments. Un aspecte molt interessant va ser el debat 
de com premiar al ciutadà responsable amb el triatge dels 
seus residus i com fer pagar més a qui no ho fa. 
 


