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Deixalles marines. 
Les deixalles marines són una problema complex i multidimensional reconegut a escala 
mundial, amb importants repercussions a nivell global, regional, nacional i local. En la conca 
mediterrània aquest problema és encara més complex a causa de les característiques 
geogràfiques i funcionals de la zona, entre les quals s'inclouen l'alta densitat de població 
costanera, els enormes fluxos de turisme i transport marítim i una àmplia gamma d'activitats 
humanes al llarg dels ecosistemes costaners i marins. 
Les activitats humanes, tant dins com fora de la costa, condueixen a l'alliberament de 
residus en els esmentats ambients costaners i marins. Les causes fonamentals de 
l’acumulació de deixalles marines estan relacionades amb les pautes de producció i consum 
imperants. Els residus marins es generen principalment mitjançant pràctiques terrestres, 
com la gestió inadequada de les deixalles sòlides, els abocaments d'aigües residuals sense 
tractar o mal tractades, les activitats turístiques i recreatives i els abocaments industrials. 
S'ha comprovat que la zona mediterrània acull la major quantitat de residus sòlids urbans 
per càpita anual, assolint nivells de 208-760 kg/any1. Les deixalles procedents de fonts 
terrestres arriben al mar a través de rius, desaigües, clavegueres i aigües pluvials o són 
també arrossegades pels vents i les marees. De tots els materials sòlids manufacturats o 

                                                
1 Evaluación	  del	  estado	  de	  las	  Basuras	  Marinas	  en	  el	  Mediterraneo,	  UNEP/MAP,	  2015 
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processats que són descarregats, abandonats i rebutjats a les àrees marines i costaneres –
així es defineix a les deixalles marines2-, els residus plàstics en són la part més important. 
Actualment els plàstics es troben de manera omnipresent en l'oceà i estan augmentant 
exponencialment el seu nombre a causa d’un ús excessiu durant les últimes dècades. 
Segons diversos estudis, s’ha mostrat una tendència severa a l’augment en la producció 
mundial de plàstic. Es va passar de 15 milions de tones al 1964 a 314 milions de tones al 
2014, dades  que presenten un creixement continu i dramàtic de cara al futur. "Entre 4,8 i 
12,7 milions de tones de residus plàstics entren en l'oceà cada any com a resultat d'una 
gestió inadequada dels residus"3. 
Les ONG tenen un paper destacat en la lluita contra els residus marins al Mediterrani. A 
més de dur a terme activitats de sensibilització i d’educació, les iniciatives de les ONG són 
rellevants en termes de recopilació de dades i operacions de neteja. Les neteges de 
platges dutes a terme en les costes mediterrànies han demostrat la connexió entre l'ús 
recreatiu d’aquestes i l’aparició de deixalles marines. Les activitats recreatives i 
relacionades amb el turisme, entre les quals s'inclouen també les activitats relacionades 
amb el tabaquisme, representen un alt percentatge de les deixalles marines, com es mostra 
en les llistes dels deu principals elements que es tornen residus.  
Una quantitat considerable dels abocaments de deixalles marines són causats pel transport 
marítim, els transbordadors i els creuers, les activitats pesqueres comercials i recreatives, 
les instal·lacions a alta mar i les plantes d'aqüicultura.  
Tot i que encara falten dades per quantificar amb detall l'impacte total de les deixalles 
marines en la vida salvatge, en els ecosistemes marins, en els serveis ecosistèmics, en la 
base economicosocial de les persones que depenen del mar i en el benestar i l'economia, hi 
ha hagut unanimitat a nivell internacional en assenyalar que aquests residus són un 
problema social, ambiental i econòmic molt greu: "Els països del G20 reconeixen la 
necessitat urgent de prendre mesures per prevenir i reduir les deixalles marines amb 
l’objectiu de preservar la salut humana, la dels ecosistemes marins i costaners, i mitigar els 
costos i efectes econòmics que provoquen"4. 
 

 
Top 10 residus trobats en neteges de platges5. 

                                                
2Programme	  of	  Action	  for	  the	  Protection	  of	  the	  Marine	  Environment	  from	  Land-based	  Activities,	  
Washington	  DC,	  1995	  
3	  Towards	  a	  pollution-free	  planet,	  UNEP/EA.3/25,	  2017	  
4	  G20	  Action	  Plan	  on	  Marine	  Litter,	  Annex	  to	  G20	  Leaders	  Declaration,	  Hamburg,	  2017 
5	  Environmental	  report,	  Ocean	  Initiative.	  Surfrider	  Foundation	  Europe,	  2016.	  
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Marc institucional.  
El Conveni de Barcelona per a la Protecció del Medi Marí i de la Regió Costanera del 
Mediterrani va ser adoptat al 1995 i compta avui amb el suport de tots els països costaners i 
de la Unió Europea6. El seu objectiu és garantir la gestió sostenible dels recursos naturals i 
protegir el medi ambient marí i les zones costaneres mitjançant la prevenció, la reducció i 
l’eliminació de la contaminació. Mitjançant la Decisió IG. 21/7, el Conveni de Barcelona va 
adoptar el Pla Regional sobre la Gestió de les Deixalles Marines al Mediterrani7, en 
resposta als compromisos previstos al Protocol per a la Protecció del Mar Mediterrani contra 
la Contaminació de Fonts i Activitats Terrestres, així com altres compromisos i declaracions 
institucionals tals com: Rio + 20 "El Futur que Volem", la Directiva Marc de l'Estratègia 
Marina de la UE, l'Estratègia de Honolulu, el Full de ruta de l'Enfocament Ecosistèmic i els 
informes MEDPOL, entre uns altres. 

Crida a la Societat Civil. 
La 20ª reunió ordinària de les Parts Contractants (COP) del Conveni de Barcelona tindrà 
lloc entre el 17 i el 20 de desembre de 2017 a Tirana. L’actual declaració ha estat elaborada 
tenint en compte que l'agenda de la COP20 està centrada en les àrees protegides i en la 
diversitat biològica al Mediterrani, fortament afectades per la contaminació de les deixalles 
marines. El document ha estat redactat i aprovat per un ampli ventall d’actors interessats 
que van participar al Blue eco forum celebrat a Barcelona el 24 de novembre de 2017.  
Els signants, que representen a diversos actors de la societat civil, destaquen la urgència 
d'avançar amb un full de ruta molt més ambiciós, concret i complet cap a un Mediterrani 
lliure de residus marins. Per això, les organitzacions adherides fan una crida perquè totes 
les parts interessades emprenguin accions immediates amb la finalitat de prevenir i reduir 
dràsticament les deixalles marines al Mediterrani i, d'aquesta manera, contribuir a la 
consecució de l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible nº 14. 
Les entitats adherides han d'assumir el Compromís de Barcelona per donar passos 
concrets en les seves pròpies estratègies i plans d'acció. 

Compromís de Barcelona  
El Compromís de Barcelona s'ha redactat tenint en compte informes, iniciatives i 
declaracions d'un ampli ventall d’actors; format per ONG, autoritats públiques, institucions 
acadèmiques i empreses que treballen per prevenir i reduir la quantitat de deixalles en els 
nostres mars i oceans. Totes les entitats han treballat amb especial èmfasi en la prevenció i 
la reducció, en campanyes de comunicació, d’educació i de recerca a partir de reflexions i 
declaracions inspiradores8,9,101112,13. 

                                                
6 Albania,	  Algeria,	  Bosnia	  and	  Herzegovina,	  Croatia,	  Cyprus,	  Egypt,	  the	  European	  Community,	  France,	  
Greece,	  Israel,	  Italy,	  Lebanon,	  Libya,	  Malta,	  Monaco,	  Montenegro,	  Morocco,	  Slovenia,	  Spain,	  Syria,	  Tunisia,	  
Turkey.	  
7 Regional	  Plan	  for	  the	  Marine	  Litter	  management	  in	  the	  Mediterranean.	  Mediterranean	  Action	  Plan,	  
UNEP/MAP,	  2013. 
8 Bring	  Waste	  Full	  Circle:	  How	  to	  Implement	  the	  Circular	  Economy,	  Joint	  NGO	  statement,	  2014. 
9 Seizing	  the	  opportunity:	  using	  plastic	  only	  where	  it	  makes	  sense,	  ZWE,	  2017.	  
10 Enough	  Excused:	  Time	  for	  Europe	  to	  act	  against	  plastic	  bag	  pollution,	  SFE,	  2017. 
11 Bioplastics	  in	  a	  Circular	  Economy:	  The	  need	  to	  focus	  on	  waste	  reduction	  and	  prevention	  to	  avoid	  false	  
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L’elaboració del document va resultar de la discussió i acord en els passos concrets a 
seguir a través d'un taller dinàmic basat en l'anàlisi de 4 escenaris possibles: Mar 
Mediterrani Residu Zero, Aconseguir una estratègia d'economia verda a la conca del 
Mediterrani per 2020, Mar Mediterrani Lliure de Plàstics, Aturar l'afluència de deixalles 
marines al Mediterrani. 
Conforme al Pla Regional per a la Gestió de les Deixalles Marines al Mediterrani i a altres 
obligacions, les entitats adherides al Compromís de Barcelona demanen que es consideri 
la possibilitat d'adoptar mesures contra les deixalles marines a la conca del Mediterrani: 

 
 
1. Millorar la cooperació entre els països mediterranis: les deixalles marines com a 
problema comú. Tenint en compte la necessitat urgent de prevenir i reduir les deixalles 
marines a la conca del Mediterrani, és necessària una cooperació entre tots els països del 
Conveni de Barcelona per tal d’augmentar les sinergies i de maximitzar-ne els resultats. Per 
assolir l’objectiu, s'han considerat les següents accions de seguiment: 
- Impulsar la coordinació entre els països, especialment en programes i projectes que 

es troben en el marc dels sistemes de finançament de la UE i de tercers països 
dedicats als estudis de les deixalles marines. Aquesta mesura pretén evitar el 
solapament i la duplicació d'esforços, contribuint a millorar la col·laboració i la 
comunicació de les accions realitzades. La coordinació es durà a terme mitjançant 
reunions periòdiques -anuals o semestrals- dels gestors de projectes relacionats 
amb deixalles marines. 

- Millorar la cooperació transfronterera mitjançant sistemes de finançament d'alta 
qualitat. Aquests sistemes inclouran l'ajuda financera per reduir la desigualtat in situ 
entre els països del nord i del sud del Mediterrani en termes de recerca i 
d’infraestructures. L’ajut es centrarà especialment en la segona fase del període 
actual de finançament de la UE fins a 2020 i, sobretot, per als propers períodes de 
finançament 2021-2027. 

- Posar a disposició tota la informació sobre les deixalles marines en una base de 
dades comuna i pública (dades obertes). Es reuniran dades tan de projectes com 
d’articles científics realitzats a la conca mediterrània amb l’objectiu de mantenir-los 
sota un mateix paraigües institucional com el PNUMA/*PAM per 2025. 

 
2. Eliminar gradualment els articles de plàstic d'un sol ús. Tenint en compte la 
necessitat d'aplicar una prohibició efectiva, s'ha proposat una transició gradual que va des 
de l'objectiu de reducció del 50% pel 2020 fins al 100% pel 2025, permetent la 
reestructuració del sistema de producció i l'anàlisi d'alternatives. S'han considerat les 
següents accions per aconseguir aquesta mesura: 
- Recolzar campanyes de sensibilització centrades en la prohibició dels plàstics d'un 

sol ús i dels productes alternatius dirigides a consumidors i productors. 
- Millorar la R+D centrant-se en alternatives rendibles i en l’ecodisseny. 
- Augmentar la cooperació entre les parts interessades per a la difusió de les millors 

pràctiques en matèria de prohibició dels productes plàstics d'un sol ús (manuals, 
guies, etc.). 

                                                                                                                                                  
solutions, Joint	  position	  paper,	  SFE,	  ZWE,	  FoEE,	  Ecos	  and	  EEB	  2016.	  
12 Switch-Med	  initiative,	  UNEP/MAP	  &	  EC. 
13 Our	  ocean Commitments,	  Malta,	  2017. 
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- Per dur a terme amb èxit aquesta mesura, els països Mediterranis hauran de 
comptar amb polítiques coherents, una correcta recaptació dels impostos i un 
sistema eficaç de penalització i multes. 

 
3. Aconseguir un consum i una producció sostenibles i una economia circular. L'àrea 
de la conca mediterrània requereix una massa crítica de ciutadans compromesos amb el 
medi ambient i amb l'aplicació de patrons de producció i consum sostenibles en les 
organitzacions, institucions, empreses i en la vida quotidiana. S'han considerat les següents 
accions per assolir aquesta mesura: 
- Donar suport a activitats de sensibilització i educació dirigides a la ciutadania i 

enfocades cap a la producció i el consum sostenibles, centrant-se en accions de 
prevenció i promoció de bones pràctiques enlloc d'activitats curatives. 

- Donar suport a noves polítiques per a l'any 2020. Aquestes polítiques han d'estar 
destinades a aplicar estratègies de responsabilitat ampliada del fabricador per a tot 
el cicle de vida dels productes. La seva finalitat és la d'animar a les empreses a 
dissenyar articles reutilitzables i reciclables, així com a recompensar els productes 
innovadors i respectuosos amb el medi ambient, desaconsellar els productes més 
embalats del que seria necessari i establir els impostos pertinents. 

- Promoure polítiques nacionals i recolzar l'administració de l'àrea Mediterrània 
mitjançant noves eines i suport a l'aplicació de mesures de prevenció per a l'any 
2025:  

- Esquema de dipòsit i devolució d'envasos de begudes; 
- Prohibició de les bosses de plàstic lleugeres; 
- Incentius fiscals que promoguin la reutilització i reparació, així com l'economia 

col·laboradora. 
 

Agraïments. 
Agraïments especials a Break Free From Plastic Mediterranean, a l'Ajuntament de 
Barcelona pel seu suport al Compromís de Barcelona i a MIO-ECSDE per la revisió i 
implementació del present document. 
 
Per més informació, contacteu amb:  
 
Vanessa Sarah Salvo, Surfrider Foundation Europe (Spain): vsalvo@surfrider.eu  
Ricard Abenza, eco-union: ricard.abenza@ecounion.eu  
Irmak Ertor, ENT Fundació: iertor@ent.cat  
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Organitzacions adherides a la declaració de Barcelona  
 
 
 
                      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


