
II Congrés UPC Sostenible 2015 
 

 
 

LÍNIES DE TREBALL PER A UNA POLÍTICA CATALANA DE R+D+i EN 
PREVENCIÓ DE RESIDUS 

 

II Congres UPC Sostenible 2015 
La recerca en Sostenibilitat: estat actual i reptes de futur 

 
Mercè Girona, Rosa Garcia, Víctor Mitjans 

 
Fundació per a la prevenció dels residus i el consum responsable 

Pl. Catalunya, 22, entresòl 3a 
08750 – Molins de Rei 

Phone: +34 93 680 2751 
Pàgina web: http://www.residusiconsum.org/ 

merceg@residusiconsum.org, victorm@residusiconsum.org, 
rosag@residusiconsum.org,  

info@residusiconsum.org 

 

Tema/es del congrés: La gestió ambiental en l’àmbit industrial, gestió de residus, 
Temes transversals.  
 
Paraules clau: residus, prevenció, anàlisi de cicle de vida (ACV), consum 
responsable, política integrada del producte (PIP) 

 

 
RESUM 

 
Malgrat que la prevenció de residus és la prioritat formal de les polítiques de gestió de 

residus, mai no s'ha desplegat un pla de R+D+I coherent i amb prou recursos 

econòmics; de fet, la previsió és que el PROGREMIC (207-2012) destini només un 

0,7% del seu pressupost a R+D+I i només algunes de les línies previstes estan 

encaminades a la prevenció. 

 
Tanmateix, per afrontar el repte de dissociar el creixement econòmic en termes de PIB 

i la producció de residus, cal una visió transversal de R+D+I que faciliti la cooperació 

entre els diferents actors que intervenen en les diferents fases de l’economia 

productiva: extracció, producció, distribució, ús i residus. Els objectius a llarg termini 

d’aquesta política haurien de ser: 

- Substitució de materials perillosos i no renovables 

- Tancament del cicle de materials 

- Economia poc intensiva en ús de materials, d’energia i carboni 

- Reducció dels impactes a la salut i el medi ambient 
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Per facilitar la interacció entre els diferents actors cal definir una política de recerca, 

desenvolupament i innovació que abordi els principals aspectes que determinaran una 

política de gestió sostenible dels residus en els propers anys i que permeti: 

 
- Integrar els diferents enfocaments per avançar cap a la sostenibilitat: producció 

neta (PIP), ecodisseny, ecologia industrial,... 

- Integrar les diferents perspectives: indústria, administració, universitat, població en 

general. 

- Detectar els fluxos de residus més importants i actuar per minimitzar-los. 

- Detectar i solucionar mancances de coneixement. 

 

Aquesta ponència pretén apuntar algunes de les àrees on s'han detectat mancances i 

proposar línies d’investigació per a superar-les. 

 

 
ARTICLE COMPLET 

 
 

Les administracions catalanes amb competències amb matèria de medi ambient i 

residus haurien d’integrar les actuacions de prevenció de residus en les seves 

polítiques i normatives de manera transversal; i posar de manifest la necessitat de 

definir una política de R+D+i en prevenció de residus i dedicar-hi més esforços i 

recursos. 

 
Fins ara, el marc legislatiu comunitari en matèria de gestió de residus ha contemplat 

en els seus principis els fonaments per desenvolupar una gestió dels residus 

preventiva, apuntant la necessitat de reduir els impactes ambientats i sanitaris 

associats a la generació de residus i el consum de recursos i energia i plantejant la 

necessitat d’aplicar els criteris de fiscalitat ambiental i el principi de la “responsabilitat 

del productor”. 

 

La realitat però, no ha estat la que s’esperava, ja que ha mancat voluntat política dels 

estats membres per concretar aquests principis generals i teòrics (Directiva Marc de 

Residus, Estratègia Temàtica de Prevenció i Reciclatge de Residus o la Directiva 

d’Envasos o la tan esperada Directiva de residus orgànics) (1), per marcar objectius i 

calendaris concrets i vinculants, complementats amb instruments econòmics i fiscals 

—les eines més eficaces— que penalitzin la producció i el consum contaminants i 

incentivin la producció neta, la prevenció de residus i el consum responsable i 

sostenible. 



II Congrés UPC Sostenible 2015 
 
 

Al nostre país els residus fins ara no han parat de créixer; la suma dels residus 

municipals, ramaders, industrials i de la construcció generats a Catalunya ha 

augmentat un 82 % en pes des de 1992 a 2006.  

 

En aquest mateix període, els residus municipals han crescut en xifres absolutes un 

53% i en valors per càpita un 28%; d'una generació de 460 kg/persona /any hem 

passat al 2007 a  600 Kg/persona/any 1

 

. La determinació dels fluxos de residus que 

més augmenten i els seus impactes és difícil donada la manca d'estudis i bibliografia al 

respecte però segons les dades disponibles, els envasos, juntament amb els 

electrodomèstics, la roba i els residus de la construcció, els envasos serien les 

principals causes d'aquest augment. La causa principal d'aquest creixement són els 

envasos lleugers i els productes d’un sol ús, que creixen un 70% en pes de 1995 a 

2005. Els envasos són responsables del 14% de l'increment de residus i del 16% de 

l'increment per habitant. És també preocupant el creixement de la fracció dels diversos 

que augmenta més del 200% i representa el 45% del creixement total.  

El motor de l'augment dels residus és l'augment de la renda disponible que permet 

adquirir més productes però intentar buscar la causa de l'augment de la generació de 

residus és una tasca molt complexa ja que els patrons de consum estan influïts per 

una interdependència de factors socials, culturals, polítics i econòmics.  

 

A nivell de l'estat espanyol i a Catalunya l’augment de la quantitat de residus s'ha 

produït per la manca de normativa restrictiva de prevenció de residus d’obligat 

compliment, ja que la voluntat d’invertir les tendències actuals de creixement dels 

residus ha quedat relegat al terme de les intencions i els preàmbuls de les normatives. 

Aquesta situació es contraposa a la d’aquells països que han demostrat voluntat i 

convenciment en aplicar polítiques més valentes i restrictives com Alemanya, Holanda, 

Dinamarca, Finlàndia, Noruega...que han aconseguit frenar el creixement dels residus i 

fins i tot en algun cas reduir-los. 

 

Per tal d'abordar una política de prevenció de residus sòlida caldria potenciar la 

recerca per determinar exactament quin percentatge d'aquest creixement és atribuïble 

a productes imprescindibles pel model de distribució i consum actual i quins són 

superflus i podrien ser evitats a través de canvis immediats en el model de producció i 

                                                 
1  Estudi de la Fundació FPRC: Tendències i efectes ambientals i socials de els polítiques de producció, 
distribució i consum d’envasos a Catalunya 
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consum.  

 

Les societats industrialitzades consumeixen més recursos que els que són necessaris i 

a més ho fan de manera poc eficient. Aquest ús de recursos té impactes al llarg de tot 

el seu cicle de vida i la millor  manera de reduir els problemes associats és la 

prevenció de residus, tant municipals com industrials, ramaders o d’altres. 

 

Un altre aspecte important a abordar és el paper que la reducció dels costos de 

determinats productes té en l'aparició d'una cultura “d'usar i llençar” que està fent 

reduir la vida mitjana de productes que fa alguns anys es reparaven i que ara es 

llencen per comprar-ne de nous. Una política fiscal que gravés més l'ús de recursos 

naturals i energia i menys la mà d'obra podria revertir aquesta tendència, especialment 

en els residus elèctrics i electrònics, i mobles que han experimentat un creixement molt 

important. 

 

Les tendències de generació de residus actuals demanen d'un procés de debat, 

reflexió convenciment i compromís conjunt de ciutadans, comerços, productors i 

administracions locals i supramunicipals a través del que hem anomenat la 

responsabilitat compartida. És necessari que cada un dels actors implicats assumeixin 

el repte de la prevenció en les seves polítiques, planificacions i actuacions diàries. Per 

aconseguir-ho comptem amb un ampli ventall d’eines (educatives, voluntàries, 

metodològiques, normatives i econòmiques).  

 

D'altra banda, el retrocés en polítiques ambientals i socials que sembla que s'imposa 

darrerament a Europa fa més difícil incidir en les polítiques dels països membres per 

avançar en polítiques més restrictives i ecoeficients ambientalment. 

 

Davant dels molts símptomes d’esgotament dels recursos, canvi climàtic i 

contaminació que s'estan detectant a nivell global cal que tots els agents implicats, 

però especialment les nostres administracions, adoptin  mesures restrictives i 

dissuasives eficients per tal que les Lleis i Programes apostin fermament per la 

prevenció de residus i l’aposta per la R+D+i és una línia de futur que cal dedicar-hi 

atenció i recursos. 
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Propostes per a una política catalana de R+D+i en prevenció de residus 
 

Malgrat que la prevenció de residus és la prioritat formal de les polítiques de gestió de 

residus no s'ha desplegat un pla de R+D+I coherent i amb prou recursos econòmics a 

casa nostra; de fet, la previsió és que el PROGREMIC2

 

 (207-2012) destini només un 

0,7% del seu pressupost a R+D+I i només algunes de les línies previstes estan 

encaminades a la prevenció. 

Tanmateix, per afrontar el repte de dissociar el creixement econòmic en termes de PIB 

i la producció de residus cal una visió transversal de R+D+i que faciliti la cooperació 

entre els diferents actors que intervenen en les diferents fases de l’economia 

productiva: extracció, producció, distribució i ús. Els objectius a llarg termini d’aquesta 

política podrien ser: 

- Substitució de materials perillosos i no renovables 

- Tancament del cicle de materials 

- Economia poc intensiva en ús d’energia i carboni 

- Reducció dels impactes a la salut i el medi ambient 

 

Per facilitar la interacció entre els diferents actors cal definir una estratègia i política de 

recerca, desenvolupament i innovació que abordi els principals aspectes que 

determinaran la política de gestió de residus en els propers anys i que permeti: 

- Detectar els fluxos de residus més importants i actuar per minimitzar-los. 

- Detectar i solucionar mancances de coneixement. 

- Integrar els diferents enfocaments per avançar cap a la sostenibilitat: producció 

neta (PIP), ecodisseny, ecologia industrial,.. 

- Integrar les diferents perspectives: indústria, administració, universitat i centres de 

recerca, població en general. 

 

Donada la complexitat de la definició d'una política integral només apuntem alguns 

dels aspectes especialment rellevants que s’haurien de tenir-se en compte en la 

definició d'una política de R+D+i en prevenció de residus. 

 

 

 

 

                                                 
2  PROGREMIC 2007-2012. Programa de Gestió de Residus Municipals a Catalunya 
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1. 

 

Augment de la quantitat i qualitat de la informació disponible sobre la generació de 

residus: 

La manca d'informació actualitzada i acurada és una barrera al desenvolupament 

de les polítiques de prevenció i a la presa de decisions sòlides en matèria de gestió 

de residus. Per solucionar aquest desavantatge caldria: 

- Desenvolupar bases de dades i d’anàlisis de cicle de vida (ACV)3

- Desenvolupar la metodologia i indicadors de quantificació i avaluació de les 

emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) i consum d’energia que 

produeixen els envasos i productes de consum. 

 a l’àmbit 

català. Crear un registre a nivell català de la posada al mercat de productes de 

consum i envasos. 

- Desenvolupar un programa d’anàlisi periòdic del flux de materials de 

l’economia catalana amb l'establiment d'indicadors, recollit a les estadístiques 

oficials. 

- Desenvolupar un programa de caracteritzacions de les recollides (domiciliàries i 

comercials) per augmentar el coneixement de l’evolució de la composició dels 

residus municipals 

- Desenvolupar un programa de caracteritzacions de la fracció resta per 

determinar la reciclabilitati el potencial de prevenció dels materials i productes 

que la componen. 

- Establiment d’indicadors dels resultats de prevenció. 

 

2. 

 

Augment de la quantitat i qualitat de la informació disponible sobre consum: 

El consum és el motor de l’economia i el que determina si els productes que es 

posen al mercat tenen èxit o no. Per aprofundir en la relació entre consum i 

producció de residus caldria estudiar i avaluar: 

- les relacions entre patrons de vida (edat, ingressos, etc.) i de consum i 

producció de residus. 

- el comportament i limitacions del consumidor responsable. 

- els resultats de l’educació per al consum responsable. 

 

 

                                                 
3 Actualment  l’IES (institut de sostenibilitat i medi ambient de la CE) està realitzant un estudi als països de 
la CE sobre l’ACV de la sistema de compra dels productes més habituals de consum a les llars i una Guia 
pràctica de com aplicar els ACVs  
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3. 

 

Augment de la quantitat i qualitat de la informació disponible sobre els efectes a la 

salut: 

Els impactes sobre la salut dels processos productius, de distribució i quan els 

envasos i productes de consum es converteixen en residus són força desconeguts i 

difícils d’avaluar però haurien de ser determinants per modificar o suprimir els 

processos productius que ho requereixin: 

- identificació dels processos productius amb més impactes. 

- avaluació dels impactes sobre la salut dels processos productius amb més 

impacte. 

- avaluació dels beneficis sobre la salut de la minimització de residus. 

 

4. 

 

Desenvolupament d’instruments econòmics: 

Els instruments econòmics són un element clau per modular el consum i les polítiques 

de producció i distribució de productes: 

- Estudis per instaurar instruments fiscals dissuasius per a determinats serveis, 

productes o materials. 

- Estudis per a l’aplicació d’instruments fiscals per al foment de la prevenció i el 

consum responsable dirigides a la població en general. 

- Investigació sobre els impactes dels sistemes de pagament per generació en la 

prevenció de residus. 

 

5. 

 

Desenvolupament de nous productes i sistemes tecnològics i logístics: 

El disseny de nous productes, la optimització dels existents, les innovacions 

logístiques i tecnològiques són el que han de permetre optimitzar l'ús dels recursos: 

- Ecodisseny de serveis i productes. 

- Optimització de l’ús de recursos, l’estalvi d’energia i minimització de les 

emissions contaminats en processos productius (PIP). 

- Desenvolupament de tecnologia i logística per aplicar models de gestió de 

residus d’envasos més eficients i eficaços des del vessant de la reducció dels 

residus, la màxima reutilització i recuperació de materials. 

- Desenvolupament de proves pilot de sistemes de gestió d’envasos pel sistema 

de dipòsit devolució i retorn d’envasos (SDDRE) i d’envasos reutilitzables. 

- Desenvolupament de sistemes de tancament del cicle dels materials per als 
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mateixos usos que han estat fabricats: aplicació dels materials recuperats per 

fabricar nous productes d’envasat (ampolles de plàstic de PET per fabricar 

noves ampolles, etc), respectant la normativa vigent sanitària i ambiental. 

- Impactes dels productes biodegradables. 

 
 
L’aposta per invertir i apostar per incrementar la política catalana de R+D+i, ha 
de contribuir a assolir amb garanties d’èxit els reptes més importants: 
 

- les administracions tenen l'obligació d'aplicar aquelles normatives i instruments 

eficients que aconsegueixin disminuir els residus, els impactes ambientals i 

sanitaris associats i promoure una producció neta i un consum responsable.  

- dissociar la generació de residus del creixement econòmic 4

- disminuir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle: si el 2012 es reciclés el 

65% dels residus hi hauria un estalvi de: 5.197.155 Mwh, i 15.381.696 tones de 

CO2,  

. Només es podrà fer si 

s’emprenen polítiques decidides de prevenció de residus 

- aplicar un cànon als tractaments finalistes de residus que sigui realment dissuasiu, 

per disminuir el rebuig i augmentar la recuperació dels residus  

- desenvolupar una indústria catalana que apliqui els principis de  PIP i l’ecodisseny 

- desenvolupar la industria del reciclatge local, tancant el cicle dels materials, per 

poder donar resposta a l'increment de materials recuperables associat a un 

augment de la recollida selectiva.  

- un model de gestió territorialment just els principis de suficiència, proximitat, i 

participació social en les decisions s’han de respectar per davant de 

consideracions econòmiques 

 

Àmbits d'actuació prioritaris per canviar la situació actual: 
 
Impulsar una política catalana de R+D+i en prevenció de residus: per afrontar el repte 

de desacoblar el creixement econòmic en termes de PIB i producció de residus, en un 

context de reducció dels impactes a la salut i el medi ambient, cal una visió transversal 

que faciliti la cooperació entre els diferents actors que intervenen en les diferents fases 

de l’economia productiva: extracció, producció, distribució i ús.  

 

                                                 
4  Com marca la normativa vigent de la CE “VI PAMA” 
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- Augment de la quantitat i qualitat de la informació disponible sobre la generació de 

residus 

Els objectius a llarg termini d’aquesta política haurien de ser: 

- Augment de la quantitat i qualitat de la informació disponible sobre consum 

- Augment de la quantitat i  qualitat de la informació disponible sobre els efectes a la 

salut 

- Desenvolupament d’instruments econòmics 

- Desenvolupament de nous productes i sistemes tecnològics i logístics 

- Incorporació de criteris de  prevenció de residus i consum responsable a tots els 

organismes públics: l'administració catalana té el repte de donar exemple a la 

societat aplicant criteris i pràctiques sostenibles, tal com ho exigeix la normativa 

vigent; cal desplegar un Programa d’actuació per les diferents administracions 

públiques que permeti aplicar criteris de prevenció de residus amb els recursos 

econòmics adequats per aquesta tasca. 

- Promoció de campanyes generalitzades d’educació ambiental: una política de 

promoció de la prevenció i el consum responsable hauria d'incloure campanyes 

generalitzades i mediàtiques de sensibilització ambiental que assenyalin l’origen 

dels problemes de l’excés de residus, les afectacions ambientals i socials del 

consum actual i que engresquin a la societat en un canvi d’hàbits de consum 

responsable.  

- En aquest procés s'han de crear ponts de col·laboració entre les administracions i 

les entitats socials i ecologistes; i fomentar, a partir de recursos, el paper dels ens 

locals i el comerç de proximitat. 

- Aplicació de normativa específica catalana de prevenció de residus: amb aquest 

paradigma, constatem la gran necessitat de noves polítiques preventives 

restrictives i decidides amb un nou marc normatiu a Catalunya. Polítiques que 

contemplin objectius ambiciosos però realistes i mesures econòmiques, fiscals i 

organitzatives per aconseguir frenar i invertir el creixement dels residus. En aquest 

context es veu necessària la redacció d’una Llei catalana de prevenció de residus 

que posi l’èmfasi, no en la gestió dels residus, sinó en la prevenció. 
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Per tal d’aplicar amb èxit aquesta politica ambiciosa, és imprescindible el 

convenciment, el suport i la complicitat de la societat en general i dels sectors 

econòmics implicats en una aposta per avançar cap a una cultura ecològica més 

responsable de la societat catalana. 
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