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CONCLUSIONS 

 
 

1 - El reciclatge de bio-residus ha estat debatut llargament en els 
darrers anys a nivell europeu. Aquesta conferència vol contribuir a 
aclarir aquest debat.  
 
2 - El reciclatge de bio-residus en condicions adequades contribueix 
no només a millorar la gestió de residus, sinó també a:  

 
a. L'aprofitament i ús sostenible dels recursos,  
b. La protecció del sòl  
c. La producció d'energia renovable  
d. La lluita contra el canvi climàtic  

 
3 - Hi ha un consens sobre la necessitat d'incorporar mesures 
addicionals per a una gestió optimitzada dels bio-residus en l'àmbit 
de:  

 
a. La prevenció 
b. El foment de la recollida selectiva 
c. L'establiment d'objectius de reciclatge 
d. L'adopció de criteris de qualitat del compost. 

  
 
Segons la Comissió Europea,  

 
a) les conclusions preliminars de l'Estudi d'Impacte posen en 
evidència que una millora en la gestió dels bio-residus 
proporciona beneficis ambientals, socials i econòmics. Per 
tant, s'han d'establir mesures addicionals per explorar al 
màxim els avantatges del reciclatge dels bio-residus.  
 
b) la qüestió està en determinar quin és l'instrument adequat 
per a això.  



 
 
El Parlament Europeu comparteix la necessitat d'impulsar a nivell 
europeu el reciclatge dels bio-residus i treballarà per fomentar un 
acord que permeti un desenvolupament normatiu comunitari 
específic.  
 
 
 
4 - Els diferents casos exposats en la conferència demostren que el 
disposar d'una orientació clara en la línia de foment del reciclatge 
de bio-residus, a més d'impulsar el seu reciclatge, ajudaria als 
estats membres en el seu esforç per al compliment dels objectius de 
reducció de l'abocament de residus biodegradables.  
 
5 - D'altra banda, la nova Directiva Marc de residus fixa un objectiu 
de reciclatge que no es refereix explícitament als bio-residus, de 
manera que per si sol no és suficient per impulsar el seu reciclat.  
 
6 – Del que s’ha exposat a la conferència queda palès que és 
necessari un enfocament integrat que asseguri la traçabilitat, 
qualitat i la seguretat en l'ús del compost. Aquest enfocament ha 
d'abastar tant la prevenció com la recollida separada, els 
tractaments i els sistemes d'assegurament de la qualitat.  
 
7 - Aquesta conferència ha posat de manifest la necessitat d'actuar 
en aquest àmbit per aconseguir un marc legislatiu europeu en 
matèria de bio-residus i ha aportat elements concrets que haurien 
de ser considerats en aquest marc. Ens trobem en un moment clau 
per impulsar aquesta regulació. 
 
 
 
 


