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1. INTRODUCCIÓ



L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) 

• L’Agencia de Residus de Catalunya (ARC) és un entitat de dret
públic adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya

• L’ARC té competències sobre els residus generats a Catalunya i
els que es gestionen en el seu àmbit territorial.

• Som 193 persones treballant per a una millora contínua de la
prevenció i les gestió del residus a Catalunya.

• L’actual instrument de planificació és el Programa general de
prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2013-20
(PRECAT20), i de 2007-12 ho va ser el PROGREMIC.
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Llei 22/2011, de residus i sòls contaminats   

• Article 3 Definicions “Residu: Qualsevol substància o objecte del
qual llur posseïdor se’n desprengui o tingui la intenció o la
obligació de desprendre-se’n”

• Article 8 Jerarquia de residus:



Alguns conceptes

Decret Legislatius 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora dels residus.
• “Residus municipals: residus generats en els domicilis

particulars, els comerços, les oficines i els serveis, i també els
que no tenen la consideració de residus especials i que per llur
naturalesa o composició es poden assimilar als que es
produeixen en els dits llocs o activitats.

• “Residus comercials: residus municipals generats per l’activitat
pròpia del comerç al detall i a l’engròs, l’hoteleria, els bars, els
mercats, les oficines i els serveis.

El PROGREMIC 2007-12 contenia un Subprograma de Residus 
Comercials, el qual considerava que constituïen el 21% dels residus 
municipals depenent del tipus d’activitat del municipi. 
L’actual PRECAT20 s’organitza per fluxos de materials de qualsevol 
origen.



PRECAT20

[4a.1] Reduir de forma efectiva la generació primària total de residus de 
Catalunya, municipals, industrials i de la construcció, i concretament assolir 
l’any 2020 un 15% de reducció en pes de la generació de residus respecte 
l’existent l’any 2010.
[4a.2] Establir, abans de finalitzar 2018, objectius específics de reducció de 
la generació per a fluxos o sectors específics, globals o relatius a magnituds 
poblacionals, econòmiques o d’altres tipus.



Situació actual

• El rati de generació per càpita de residus 
per persona i dia a 2014 incrementa 
lleugerament i es situa a 1.33 kg/hab./dia

Bossa tipus 2013Evolució del rati de generació per càpita de RM



2. LA PREVENCIÓ D’ENVASOS



Els plàstics

El 80% del plàstic que hi ha als mars prové de fonts 
terrestres. (Estudi de McKinsey)
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 Residus tirats pel vàter
 Escombraries procedents 

de ciutats
 Cubells i abocadors mal 

gestionats i pròxims a la 
costa

 Estris de pesca perduts
 Mercaderies perdudes
 Residus procedents 

d’una mal gestió 
industrial

 Residus llençats a la 
platja

https://youtu.be/R6ey5V47hes?list=PLWQ
MeO43vsudvKe-WUxEzkQRT-FmemEp5



La Brossa Marina és una amenaça per a la vida marina, la 
pesca comercial, el turisme i el transport marítim ja que:
 Degrada la qualitat de les aigües marines i afecta la fauna i la 

flora;

 Provoca la disminució de les captures de pesca;

 Pot introduir contaminants (dels plàstics i microplàstics per 

exemple) en tota la cadena tròfica;

 Impacte negatiu en la imatge de les zones turístiques;

 Augmenta les despeses de neteja dels municipis costaners;

 Fa malbé embarcacions i arts de pesca (xarxes).  
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Les bosses de plàstic

S’estima que a l’any 2010 es van usar a la UE 98,6 mil 
milions de bosses de plàstic amb nansa, el que 
representa 198  bosses per persona. S’estima que 
només un 6,6% varen ser reciclades (estudi de BIO IS)
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• El Programa de Gestió de Residus municipals de Catalunya
2007-2012 (PROGREMIC 2007-2012) establia per les bosses de
plàstic d’un sol ús els següents objectius de reducció de
consum:

• 2009: 30%
• 2012: 50%
(respecte valors del 2007)
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EL PROGREMIC 2007-2012

Les bosses de plàstic



• Per assolir aquests objectius el PROGREMIC 2007-12 preveia la 
implantació de mesures de regulació de les bosses de plàstic d’un sol 
ús:
– Plantejament d’acords voluntaris per aconseguir els objectius.  

– En cas contrari, estudi de la implantació d’instruments fiscals 
finalistes

– Paral·lelament  es potenciaran altres instruments com la introducció 
d’elements reutilitzables o l’ús de bosses compostables.

EL PROGREMIC 2007-2012
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Les bosses de plàstic



• El 28 de juliol de 2009 es va firmar un acord, el Pacte per la Bossa,  
entre l’ ARC i les següents associacions:

• Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES)
• Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)
• Asociación Española de Distribuidoras, Autoservicios y 

Supermercados (ASEDAS)
• Confederación Española de Comercio (CEC)
• Confederació de Comerç de Catalunya (CCC)
• Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya 

(CEDAC)
• PIMEC
• Asociación Española de Fabricantes de Bolsas de Plástico (AEFBP)
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El Pacte per la Bossa (PxB): signataris

Les bosses de plàstic



• La vigència del Pacte era de dos anys, prorrogable per mutu acord de 
les parts, i podia conviure amb altres mesures de prevenció. El Pacte 
per la bossa es va prorrogar en dues ocasions ha estat vigent fins a 
desembre de 2014.

• El PxB assumeix l’objectiu del PROGREMIC de reduir el consum 
bosses de plàstic de nanses d’un sol ús en un 50% al 2012, respecte 
dels valors de 2007.

• A l’octubre de 2009, es crea la comissió tècnica que preveu el Pacte, 
i que està integrada per representants de les organitzacions signatàries 
i de l’ARC. 

• La responsabilitat principal d’aquesta Comissió és fer el seguiment
de les accions i mesures adoptades pels establiments comercials per 
aconseguir els objectius de reducció. 
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Les bosses de plàstic

EL PXB: OBJECTIUS I COMISIÓ TÈCNICA



• Des de la l’any 2009 fins a l’actualitat, la Comissió s’ha reunit en 12
ocasions.

• Al llarg de la vigència del Pacte per la Bossa s’han formalitzat un total de
65 adhesions al Pacte, algunes d’elles a títol individual i d’altres
col·lectives.

• En formalitzar les adhesions (de manera individual o col•lectiva) s’havien
de concretar les mesures per reduir la distribució de bosses de plàstic en
els establiments.
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EL PXB: OBJECTIUS I COMISIÓ TÈCNICA

Les bosses de plàstic



 Campanyes de sensibilització i orientació ambiental del consumidor per al foment de la
reutilització de bosses i del seu reciclatge;

 Habilitació d’espais adequats per fomentar l’ús del carretó de la compra;
 Promoció del servei domiciliari sense bosses per a compres superiors a determinats

volums;
 Establiment de mecanismes de control de bosses dispensades;
 Establiment de mecanismes per a l’ompliment automàtic de les bosses;
 Incorporació a l’oferta de bosses reutilitzables per congelar;
 Oferta de diferents elements de transport de la compra reutilitzables de diferents

materials i diferents capacitats, bosses compostables, capses de cartró o plàstic
reutilitzables;

 Orientació dels consumidors per caixes (caixa verda, caixa ràpida);
 Cobrament del cost de la bossa en el cas que n’utilitzi o el descompte en el cas que no

la utilitzi.

PxB: MESURES

Les bosses de plàstic



Estudis de consum de bosses a 
Catalunya
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• Estudi de Consum de Bosses a Catalunya al 2007
– Estableix l‘indicador de referencia: més de 45 milions d’unitats 

de  BPNUS a la setmana que equival a 327 unitats per 
habitant a l’any. 

– Estableix la metodologia per avaluar l’assoliment dels objectius. 

• Estudi de Consum de Bosses a Catalunya al 2009
 Reducció  aconseguida: 30,4% de BPNUS per càpita 

• Estudi de consum de Bosses a Catalunya al 2011
 Reducció  aconseguida: 45% de BPNUS per càpita

• Estudi de Consum de Bosses a Catalunya al 2012
 Reducció  aconseguida: 52,4% de BPNUS per càpita

Estudis de consum de bosses
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Estudi de consum bosses any 
2012

• Es registra un caiguda important entre els anys 2007 i 2012 de 
BPNU per llar i per habitant tant en les unitats com en els kg de 
plàstic procedent de les BPNU.

Evolució dels principals indicadors de consum de BPNU en Catalunya 
(2007-2012)

INDICADOR 2007 2009 2011 2012
VARIACIÓ 
07-12 (%)

Unitats BPNU per habitant 327 227 179 156 -52,4%
Unitats BPNU per llar 911 641 465 405 -55,6%
Plàstic BPNU per habitant (Kg.) 2,6 1,5 1,0 1,0 -61,8%
Plàstic BPNU per llar (Kg.) 7,2 4,2 2,5 2,6 -64,1%
Font: elaboració pròpia
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Estudi de consum de bosses any 
2012

• En total, entre 2007 i 2012 s’han repartit un 50% menys de bosses 
de plàstic amb nanses d’un sol ús el que equival a una reducció de

1.177 milions d’unitats.

Consum de BPNU per formats comercials: 

FORMAT COMERCIAL
CONSUM 

BPNU 2007
CONSUM 

BPNU 2009
CONSUM 

BPNU 2011
CONSUM 

BPNU 2012
VARIACIÓ 
07-12 (%)

Comerç urbà 990.027.076 799.696.104 1.149.264.439 1.066.944.826 7,8%
Supermercat 1.151.779.755 755.874.494 145.183.404 89.635.761 -92,2%
Hipermercat  172.640.302 106.668.913 36.868.210 5.871.483 -96,6%
Gran magatzem 39.899.236 35.358.836 18.044.410 15.172.080 -62,0%
TOTAL 2.354.346.369 1.697.598.347 1.349.360.462 1.177.624.150 -50,0%
Font: elabora ció pròpia
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Estudi de consum de bosses any 
al comerç urbà 2012

• El consum de BPNU en el comerç urbà català augmenta en 5 
sectors: quotidià alimentari i no alimentari, automoció, comerç mixt i 
altres. En la resta baixa.

BPNU per m2 distribuïdes pel comerç urbà i per subsectors comercials

SUBSECTOR 2007 2009 2011 2012
VARIACIÓ 
07-12 (%)

Quotidià alimentari 444,7 309,2 540,8 525,4 18,2%
Quotidià no alimentari 122,7 242,0 64,8 149,6 21,9%
Equipament de la llar 56,5 33,2 47,6 32,0 -43,4%
Equipament de la persona 44,7 37,2 34,2 28,7 -35,9%
Automoció, carburants 8,9 18,3 63,0 35,0 293,8%
Cul tura i lleure 42,2 37,0 28,2 33,6 -20,3%
Comerç mixt 92,0 132,0 135,6 96,8 5,2%
Altres 41,4 36,9 30,7 47,0 13,6%
Font: el aboració pròpia
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Campanyes de comunicació
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Campanya de reducció de bosses
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• Campanya llançada el juny de 2014 per fomentar un canvi d’hàbits en
els consumidors a l'hora d'anar a fer la compra i reduir el consum de
bosses.

• Sota el missatge “Vol bossa? No gràcies!", l'Agència de Residus de
Catalunya va elaborar uns cartells en diferents formats pensats per
ajudar els comerciants en la comunicació als seus clients sobre aquesta
necessitat.

• Els cartells disposen
d’un espai per
personalitzar amb el
logotip de l’establiment
o associació de
comerciants



Pagament per les Bosses
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• Impossibilitat de disposar com estava
previst, de la normativa que
desenvolupi la prohibició de la
distribució gratuïta de bosses de
plàstic a Catalunya amb entrada en
vigor a partir de l’1 de gener de 2016.

• A finals de 2015, s’inicia aquesta
campanya, a fi i efecte d’informar a la
ciutadania sobre aquest canvi d’hàbit i
animar als botiguers a cobrar
voluntàriament per les bosses de
plàstic de forma immediata.

• L’ARC ha creat aquest cartell que
permet afegir el logotip del comerç (o
associació), i està disponible a la
nostra pàgina web.



EL FUTUR: PRECAT20 I UN NOU 
PACTE PER LA BOSSA 2020
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• Els nous objectius per a les bosses comercials 
de nanses d’un sol ús de plàstic no compostable

 [4b.3] Reduir per a l’any 2018 respecte als
nivells de 2007, les bosses comercials amb
nanses d’un sol ús de plàstic no
compostable:
 En un 90% en l’àmbit del comerç de gran

distribució.
 En un 50% en l’àmbit del comerç urbà.

 [4b.4] Reduir, per a l’any 2020 respecte als
nivells de 2007, un 90% de la totalitat de
bosses comercials amb nanses d’un sol ús
de plàstic no compostable en tots els formats
comercials.

Futur: PRECAT20
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• Inclou també objectius de reducció de
bosses de secció i de safates d’un sol
ús:

 [4b.5] Establir, abans de finalitzar
2018, objectius de reducció de la
generació de bosses comercials
sense nanses d’un sol ús de
plàstic no compostable.

 [4b.8] Establir, abans de finalitzar el
2018, objectius de reducció de la
generació de safates d’un sol ús.

Futur: PRECAT20
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“Los estados miembros tomaran medidas con el fin de reducir de forma sostenida
en su territorio el consumo de bolsas de plástico ligeras (< 50 micras, asimilables a
las bolsas de plástico con asas de un solo uso término utilizado en España y
Catalunya).
Las medidas tomadas por los Estados miembros incluirán al menos una de las
siguientes:
a. La adopción de medidas que garanticen que el nivel de consumo anual no

supera las 90 bolsas de plástico ligeras por persona a más tardar el
31/12/2019, y 40 bolsas de plástico ligeras por persona a más tardar el
31/12/2025, o un objetivo equivalente expresado en peso.

b. La adopción de instrumentos que garanticen que, a más tardar del 31/12/18,
no se entreguen gratuitamente bolsas de plástico ligeras en los puntos de
venta de mercancías o productos, a menos que se apliquen instrumentos
igualmente eficaces.

Las bolsas de plástico muy ligeras (<15 micras, asimilables a las bolsas de
sección) pueden excluirse de esas medidas.”

Futur: Directiva UE 2015/720, de 
modificació de la Directiva 94/62/CE 
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Futur: Objectius de reducció de 
consum de bosses

2007 2009 2011 2012
Consum de bosses (milers de milions) 2,35 1,70 1,35 1,18
Consum anual per càpita 327 227 179 156
Indicador de reducció del consum per càpita 30,6% 45,3% 52,4%
Objectius 30% 50%

OBJECTIUS PROGREMIC 2007-2012

2007 2012 2020
Consum anual de bosses per càpita 327 156 33
Indicador de reducció del consum de bosses  per càpita 52,4% 90%

OBJECTIUS PRECAT 2013-2020

OBJECTIUS modificació DIRECTIVA 94/62/CE 
2019 2025

Consum anual de bosses per cápita 90 40
(bosses de plàstic lleugeres de menys de 50 micres i més de 15)



• Nou PxB 2020 en consonància amb allò establert al PRECAT20 i
amb les modificacions de la Directiva 94/62/CE

• S’amplia el nombre de signataris del Pacte (ANAIP i ASOBIOCOM)
i la seva durada és fins a l’any 2020

• L’objectiu general d’aquest nou pacte és aprofundir en la
col·laboració entre els signataris per corregir l’ús excessiu de
bosses de plàstic i aconseguir un consum sostenible de les
mateixes.

• Les fites del nou PxB 2020 son:
– assolir els objectius de reducció de bosses fixat en el PRECAT;
– ser el marc de diàleg i seguiment per l’establiment del cobrament

obligatori de les bosses de plàstic a Catalunya, i
– vetllar per el compliment de la nova normativa europea sobre el

consum de bosses.

Futur: Nou PxB 2020
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Futur: Nova normativa catalana
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PROPOSTA DE PROHIBICIÓ DE LLIURAMENT GRATUÏT DE BOSSES DE PLÀSTIC
• Es prohibeix el lliurament gratuït de bosses de caixa o de lliurament a domicili de

qualsevol material plàstic, amb exclusió de les compostables que compleixin els requisits
de la norma UNE-EN 13432, a totes les activitats econòmiques de Catalunya. Als
efectes d’aquesta prohibició, es defineix com a:
 bossa de caixa qualsevol bossa utilitzada per transportar la compra i que pot portar-

se en una sola mà gràcies a la confecció de les seves nanses, i com a
 bossa de lliurament a domicili qualsevol bossa utilitzada pels serveis propis o

subcontractats per les activitats econòmiques pel transport i lliurament a domicili de la
compra als seus clients.

• La tipologia de bosses afectades inclou:
 Bosses de nanses en general (com ara, bosses samarreta, bosses de nanses

troquelades, bosses de nanses de plàstic flexible, bosses de nanses rígides, bosses
de nanses de corda, etc.)

 Bosses sense nanses de lliurament a domicili
• Pel que fa als materials afectats, s’inclouen els següents:

 Plàstic en general;
 Plàstic biodegradable, excepte les compostables segons norma UNE-EN 13432;
 Plàstic oxodegradable;



La reutilització d’envasos al canal 
HORECA



TOTAL ENVASES BEBIDAS ESPAÑA

CONSUMO HOGAR / 
Gran Distribución

CONSUMO FUERA DEL HOGAR / 
HORECA

TOTAL ENVASES BEBIDAS 
(EN MILLONES 

UNIDADES)

TOTAL 12.845 (54%) 10.919 (46%) 23.764 (100%)

NO REUTILIZABLE 12.845 (57%) 6.469 (33%) 19.314 (81%)
REUTILIZABLE 0 (0%) 4.450 (100%) 4.450 (19%)

% de caida en 6 años % SOBRE EL TOTAL
TOTAL RETORNABLES (Reutilizables) 4.450 - 30% 41%

CERVEZA Botellas retornables 2673 - 16% 64%
REFRESCOS Botellas retornables 1.358 - 45% 40%

AGUAS Botellas retornables 353 - 33% 18%
Datos 2013. Fuente: Canadean, Nielsen, Cerveceros, Anfabra y Fedishoreca. 

• Els envasos reutilitzables al canal HORECA  a España encara són el 41%

• Els envasos retornables cauen en 6 anys (2007-13) un 30%

La reutilització d’envasos al canal 
HORECA



GLASS BOTTLES REUSE IN SOUTHERN 
EUROPE WINE SECTOR

Projecte: LIFE-reWINE



OBJECTIUS
El principal objectiu del projecte és el disseny i la implantació d’un projecte 
pilot per mostrar la viabilitat d’un sistema de reutilització d’ampolles de vidre en 
el sector del vi a Catalunya.

Altres objectius són:
• Impulsar la reutilització d’ampolles al sector del vi a Catalunya.
• Contribuir a incrementar la sensibilitat i assolir els objectius de prevenció 

qualitatius i quantitatius a Catalunya i a Europa.
• Identificar barreres i oportunitats de la reutilització d’ampolles de vidre així com 

avaluar els aspectes ambientals, econòmics i tècnics implicats.
• Impulsar la transferència d’experiències d’altres contextos geogràfics i 

econòmics.
• Difondre l’experiència i generar coneixement mitjançant una xarxa de 

reutilització entre les diferents parts interessades.

Projecte: LIFE-reWINE



BENEFICIARIS

LÍDER DEL PROJECTE

SOCIS

Projecte: LIFE-reWINE



Calendari previst
Des de l’1 de setembre de 2016 fins el 31 de desembre de 2019

Pressupost del projecte
• Total del pressupost presentat: 995.309€
• Total del pressupost acceptat: 991.309€
• Pressupost finançat per la UE: 594.541€ (corresponent al 59,98% de l’acceptat)
• Pressupost a finançar per part dels socis: 396.768€

Pressupost ARC
• Pressupost total:106.662€. 
• Pressupost finançat per la UE: 63.997€
• Pressupost a finançar per part de l’ARC: 42.665€

Projecte: LIFE-reWINE



PARTICIPACIÓ ARC

ACCIÓ D2: inclou accions de difusió, accions de networking amb altres projectes 
similars, accions de participació d’actors interessats i, si escau, visites a 
experiències similars arreu d’Europa.

• D2.1 Difusió del projecte a varies entitats dins el territori català
• D2.2 Presentació pública del projecte
• D2.3. Organització de workshops
• D2.4. Intercanvi d’experiències
• D2.5. Networking amb altres projectes LIFE
• D2.6. Difusió internacional del projecte
• D2.7. Promoció d’acords amb la indústria del vi
• D2.8. Presentació pública dels resultats del projecte

Projecte: LIFE-reWINE



PREVENCIÓ DEL 
MALBARATAMENT ALIMENTARI 

A CATALUNYA



La Diagnosi del Malbaratament 
Alimentari a Catalunya i la Guia



Situació de partida 

• L’octubre de 2010, es va presentar els resultats de l’Estudi dels Residus
Alimentaris Generats a Europa, encarregat per la CE a EcoIntelligence:
Europa va generar 89 M de tm de residus alimentaris (179 kg/hab/any)
amb la següent distribució:
 el 42% dels quals provenen dels domicilis,
 el 5% de la distribució,
 el 14% dels serveis de restauració i càterings, i
 el 39% dels processos de fabricació.

• L’estudi entén per residus alimentaris aquells materials alimentaris crus
o cuinats descartats generats des de l’explotació agrària fins a la taula.
El residus alimentaris poden ser evitables (malbaratament) o inevitables.

• El propi estudi indica que aquestes estimacions podrien variar força
d’un estat membre a un altre. Ens interessava conèixer, per tant, quants
residus alimentaris es malbarataven a Catalunya. Aquest va ser
l’objectiu principal de la Diagnosi del Malbaratament Alimentari
encarregada per l’ARC a la UAB al 2011.



Però, de tots els residus alimentaris 
que generem a Catalunya, quants 
realment es malbaraten i per tant 
hauríem de prevenir i evitar?  

32% Fracció alimentària
4% Fracció verda

Total residus 
alimentaris:  

1.183.049 
tm

FV + altres 
ROF dins de 

FORM:  
155.935 tm   

Bossa tipus de Catalunya

Objectiu 



Objectius i abast
• Objectius:

 Disposar de dades contrastades de generació de residus alimentaris a
Catalunya per àmbits;

 Determinar els potencials de prevenció del malbaratament alimentari,
per àmbits.

 Fer una relació i una anàlisi de les actuacions realitzades tant a Catalunya
com fora, valorant-ne els seus potencials i la seva aplicabilitat a Catalunya.

 Definir propostes i prioritats d’actuació per cada un dels àmbits de
generació identificats;

• Abast:
 Restes de menjar preparades o cuinades menjables, restes del plat o

retornades de les taules menjables (amb les seves pells, ossos, closques i
altres parts no separables), menjar fet malbé (en cas d’estar envasat s’ha
considerat també el pes de l’envàs), així com menjar en bon estat (envasat
o no envasat), i que es poden trobar en els circuits de recollida dels
residus orgànics i de rebuig.



EL MÈTODE

El mètode 



Total 
residus 

alimentari
s:  

1.183.04…

FV + altres 
ROF dins 

de FORM;  
155.935 

tm   

Residus 
alimentaris 
inevitables  
920.577 tm 

(78%)   Malbaratame
nt alimentari  
262.471  tm

(22%) 

Mercats: 
3.671 tm (1%)

Supermercats
42.987 tm

(16%)
Comercial 

alimentari / 
Altres: 

23.391 tm 
(9%)

Restauració:
30.976 tm 

(12%)

Institucions: 
9.574 tm

(4%)

Llars:
151.872 tm

(58%)

Els resutats



I això equival a: 

Els resultats 



Resultats

38% Residus 
del sector 
comercial



LES PROPOSTES D’ACTUACIÓ PER SECTORS

 La guia recull un total de 16 propostes d’accions per 
cadascun dels següents sectors: 
 3 per la producció i la fabricació
 4 per la distribució
 4 pels serveis de càterings i restauració,  
 2 pel ciutadà;
 3 per altres sectors; 

Les propostes



LES EXPERIÈNCIES D’ÈXIT

 La guia recull un total de 

23 experiències d’èxit: 

 17 internacionals

 6 de Catalunya i 

Espanya. 

Les experiències d’èxit 



La guia

Publicada al 2012
Disponible en català, castellà I 
anglès a: 
http://residus.gencat.cat/web/.
content/home/lagencia/publica
cions/centre_catala_del_recicl
atge__ccr/guia_consum_respo
nsable_en.pdf



Accions per la prevenció del 
malbaratament alimentari



Participació

Accions

Suport 
tècnic i 

econòmic

AJUNTAMENTS ENTITATS SENSE
ÀNIM DE LUCRE

TAULA DE DISTRIBUCIÓ 
SOLIDÀRIA
D’ALIMENTS DE CATALUNYA
Grups de Treball

Comitè de Prevenció 
Comitè de 
Redistribució

MAGRAMA
Comitè de Prevenció 
Grups de Treball

FUSIONS
Projecte Europeu 
Membre

Des de 2007

Des de 2010

Agència de 
Residus de
Catalunya



Agència de 
Residus de
Catalunya

Difusió
Web MA de 
l’ARC 
www.arc.cat/
malbaratamen
talimentari

Webs i eines 
Departament 
Ensenyament; 
Departament 
Consum; i ACSA
Jornada “El rol de 
l’escola en la 
llurta contra el 
MA” 

2013

Què hem fet? 



Què hem fet? 

819,48
823,75

769,47

740
750
760
770
780
790
800
810
820
830

set'10-Ag'11 set'11-Ag'12 set'12-Ag'13

Tm form + resta comercial

Reducció
de 54 tm
(-6,5%)

Ajuntament de Reus i Taller Baix Camp: 
Reducció de rm a per prevenció del MA

(1ra Fase: Agost’12-13)



Campanya de comunicació



Campanya de comunicació

EXPOSICIÓ ITINERANT
 Explica l’origen del malbaratament 

alimentari i ensenya com prevenir-lo. 
Es complementa amb tallers. 

PROGRAMA DE TV (11 capítols)



Campanya de comunicació

VIDEO CLIP

LA WEB

somgentdeprofit.cat

APP

INSTAGRAM (15’’ animacions)



Setmana Europea de la Prevenció 
de Residus

• Quan: cada any, la darrera setmana de novembre.
• Participen: administracions, empreses, escoles,

associacions i ciutadans.
• Resultats 2015: 12.035 accions (926 accions a

Catalunya) en 40 regions de 33 països.
• El dia temàtic del 2014 es va centrar en la

prevenció del malbaratament alimentari:
 8 fulls de dades que descriuen les accions i eines

de comunicació;
 2 calculadores per a restaurants / menjadors i llars

per 339 accions catalanes amb 26.427 participants i
6.527 kg de residus evitats;

 172 Eco-restaurants van provar un kit d'eines de
pilot d'obtenir una reducció de 4 kg per setmana i
l'establiment.

www.ewwr.eu



Suport a projectes locals: 
alguns exemples...

Nutrició sense fronteres: Barcelona comparteix el menjar
Recuperació dels aliments excedents cuinats que es 
genera en 11 hotels i 15 càterings de la ciutat de 
Barcelona, per la seva distribució a 13 organitzacions 
benèfiques
(http://www.nutricionsinfronteras.org/bcncomparteixelmenjar)

Espigoladors: És im-perfect
Espiguen les fruites i verdures rebutjades per la seva 
transformació en productes alimentaris o pel consum 
directe per a col·lectius en risc d'exclusió social. 
(http://www.espigoladors.cat/)

Ajuntament de Barcelona:
Edició de la guia "Pensi, comprar, cuinar, menjar" (2011) 
i el programa per a les escoles: "Mengem tot" 
(http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/programes-i-
campanyes2/164-a21e -enshomengemtot)



Futur: PRECAT20

 [4b.1] Reduir l’any 2020 en un 50% el

malbaratament alimentari respecte els nivells

existents l’any 2010 en els àmbits de la

distribució al detall, la restauració, el càtering

i el domèstic.

 [4b.2] Establir, abans de finalitzar 2018, un

objectiu de reducció del malbaratament

alimentari en els sectors primari i

agroalimentari, incloent-hi la distribució a

l’engròs



Pròxims passos

• Diagnosi del malbaratament alimentari al sector primari, 
l’agroindústria, i la distribució a l’engròs. Actualment estem 
desenvolupant la metodologia.

• Seguiment de la generació de malbaratament alimentari a: 
• Fracció orgànica (en desenvolupament)
• Fracció resta

• Continuació de la campanya “Som gent de profit” 

• Continuació del projecte de prevenció del malbaratament a les 
escoles amb projectes pilot. 

• Subvencions a projectes per ens locals I entitats sense anim de 
lucre I universitats, (750.000 € in 2016).



ALTRES ACCIONS



Pagament per generació (PxG)



Pagament per Generació (PxR)



Pagament per Generació (PxR)



La Xarxa Compri Reciclat



http://xcr.arc.cat PUNT DE TROBADA VIRTUAL entre oferents i 
demandants de productes reciclats, reciclables i/o 
biodegradables (properament: productes eficients
en recursos)
Creada l’any 2006. En procés de redefinició.

 OBJECTIUS:
 Crear un nexe d’unió entre els agents i 

potenciar el mercat d’aquests productes.
 Donar publicitat a aquests productes (Catàleg).

LA XARXA COMPRA RECICLAT



QUÈ ÉS LA XCR?

La XARXA COMPRA RECICLAT
(XCR) és un espai de trobada virtual
entre oferents i demandants de
productes reciclats, reciclables i/o
biodegradables
(properament: productes eficients en
recursos)

(http://xcr.arc.cat)

La Xarxa Compra Reciclat (XCR) es va crear l’any 2006, per l’Agència de 
Residus de Catalunya mitjançant un conveni de col·laboració amb diverses 
entitats municipalistes i el Consell de Cambres de Catalunya. 



OBJECTIU DE LA XCR

OBJECTIU: DINAMITZAR EL MERCAT DE PRODUCTES XCR
– DIFUSIÓ DELS PRODUCTES:

– CATÀLEG VIRTUAL de productes

– ACTIVITATS OFF-LINE: jornades, assistència a fires, estudis tècnics 

– Fomentar canals d’INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES entre els diferents agents 
del mercat.

– FACILITAR INFORMACIÓ sobre la matèria i assessorament tècnic als membres 



TOTAL OFERENTS :    122
TOTAL PRODUCTES
DEL CATÀLEG: 669

TOTAL DEMANDANTS : 137

Public 
administrat

ions
36%

Private 
companies

32%

Universities 
& schools

4%

Other
28%

Manufacturers
; 74,6%

Distributors; 
25,4%

Public 
administrations 
36%

NOMBRE DE MEMBRES
(DADES ABRIL 2013)



Àrea de Prevenció i Foment del Reciclatge
Agencia de Residus de Catalunya
Departament Territori i Sostenibilitat

Generalitat de Catalunya
Dr. Roux, 80

080017 BARCELONA
Tel: 93 567 33 00

ebagariar@gencat.cat
www.arc.cat
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Moltes gràcies! 


