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PIMEC Fòrum: La desplastificació de la indústria 

 
PIMEC alerta que Europa genera cada any 25,8 milions de 
tones de residus de plàstic i que només es recicla un 30% 

 
La patronal destaca que la majoria de les 50.000 empreses del sector de la 
transformació del plàstic de la UE són pimes i avisa les companyies que el 2030 tots els 
envasos de plàstic introduïts al mercat europeu hauran de ser reutilitzables o reciclables. 
 
Barcelona, 4 de juliol de 2019. PIMEC ha alertat avui que Europa genera cada any 
25,8 milions de tones de residus de plàstic i que només un 30% del total es recicla, 
durant el ‘PIMEC Fòrum: la desplastificació de la indústria’, que ha debatut aquesta 
temàtica des dels punts de vista ecològic, legal, i administratiu, tenint en compte les 
oportunitats i les tendències de mercat i amb l’objectiu de donar a conèixer a les pimes 
com reaccionar i adaptar-se als canvis de la Directiva Europea relativa a la reducció de 
l'impacte de determinats productes de plàstic en el medi ambient. 

Tenint en compte que la majoria de les 50.000 empreses del sector de la 
transformació del plàstic de la Unió Europea són pimes, i que l’efecte de la nova 
regulació en aquestes companyies dependrà de si estan basats en plàstics d’un sol ús i 
de la seva capacitat per fabricar amb materials alternatius, el president de PIMEC, 
Josep González, ha recordat que d'aquí al 2030 tots els envasos de plàstic 
introduïts en el mercat de la UE han de ser reutilitzables o reciclables, i que a partir 
de 2021 no es podran comercialitzar: bastonets, coberts, plats, palletes, remenadors de 
begudes, recipients per aliments i begudes de poliestirè expandit, etc. A més, ha posat 
de manifest que a partir de 2025 les ampolles de PET hauran de tenir almenys un 
25% de plàstic reciclat. 

En aquesta jornada, celebrada a la seu de PIMEC a Barcelona i en relació als Objectius 
de Desenvolupament Sostenible (ODS) 12 i 14 marcats per l’Agenda 2030 de l’ONU 
sobre producció i consum sostenible i residus marítims, Josep González ha destacat 
que el 85% de la brossa marina és residu de plàstic, un 50% del qual és plàstics 
d'un sol ús. “A nivell empresarial cal reaccionar per millorar el nostre medi ambient i 
combatre les conseqüències del canvi climàtic”, ha afegit.  

En la seva intervenció, el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, Damià Calvet, ha dit que “cal seguir treballant en la sensibilització perquè la 
ciutadania s’impliqui en la gestió dels residus” i ha explicat que des del Govern impulsen 
solucions sostenibles i mesures per reduir els plàstics d’un sol ús a l’administració 
pública i a la societat en general. “No criminalitzem el plàstic, volem eliminar el seu abús 
i buscar noves oportunitats de negoci innovant i fomentant l’eco-disseny”, ha conclòs.  
 
Per part seva, l’experta en biodiversitat marina, Patricia Martí, ha contextualitzat la 
contaminació global dient que “cada any arriben al mar més de 12 milions de tones de 
plàstic”, mentre que el director de l’Agència de Residus de Catalunya, Carles Tost, ha 
explicat què està fent l’Administració Pública al respecte. “Treballem conjuntament amb 
les institucions i els agents socials per fomentar el reciclatge i donar valor als productes 
reciclats”, entre altres qüestions.  
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Sobre l’economia circular en el sector dels plàstics, el membre de la Comissió de 
Sostenibilitat de PIMEC, Carlos León, ha alertat que al món cada minut consumim un 
milió d’ampolles de plàstic i 10 milions de bosses, “quelcom insostenible pel nostre medi 
natural i fet pel qual hem de buscar alternatives més sostenibles”. D’altra banda, 
l’advocada ambientalista, Judit Ligüerre, ha parlat sobre la normativa europea vigent: 
“Estableix un règim jurídic específic amb normes concretes per reduir els efectes 
negatius dels residus de plàstic que cada estat membre ha d’aplicar”.  
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