
Programa Metropolità de Prevenció i Gestió de Recursos i Residus Municipals 2019-2025 

Les plataformes veïnals, les entitats ecologistes,  i de la salut comunitària, demanen 
que el plenari del Consell metropolità de l’AMB convocat el dia 26 de febrer no 
aprovi el PREMET 25.  

Considerem inacceptable: 

1. La manca de transparència i procés participatiu previ, conforme obliga la Unió 
Europea. 
- Un nombre elevat de conselleres i consellers de l’AMB han rebut un Pla que inclou 
diversos documents i centenars de pàgines amb un temps molt insuficient abans de la 
sessió d’aprovació inicial. Aquest fet imposibilita poder avaluar amb rigor aquest 
 Pla que compromet la gestió pública  dels residus durant els pròxims sis anys.  
- El document s’ha lliurat als municipis amb una precipitació que en dificulta la seva 
anàlisi, posicionament i proposta de millora. 
- Les entitats ecologistes, veïnals i de defensa de la salut  implicades en els conflictes 
causats pels residus, no han estat involucrades en la discusió ni redacció d’aquest 
Pla.  

2. La vulneració i l’incompliment de les prioritats d’actuació de la Directiva Marc 
de Residus i dels objectius del paquet d'Economia Circular (PEC).  

Aquest PREMET 25 que es presenta, com qualsevol Pla de prevenció i gestió de 
residus, ha de garantir el compliment fidedigne de les normes de la Unió Europea i 
molt concretament del que estableix la Directiva 2018/851/CE de 30 de maig de 
2018. 
Però, el PREMET 25  IGNORA I VULNERA    la prioritats d’actuació que ordena la UE a 
l’hora de tractar els residus. La llei europea   estableix amb total claretat que la 
recuperació de la matèria contenida als residus és preferent sobre la 
“recuperació” de l’energia, mentre que   la proposta de  PREMET 25 accepta i 
proposa   la crema de residus orgànics en la incineradora de Barcelona, situada a 
Sant Adrià del Besòs. 

3. El PREMET 25 presentat és un pla per seguir incinerant els residus 2019-2025. 

S’ignoren les demandes d’entitats ecologistes, veïnals i ciutadanes (com la Plataforma 
ciutadana Residu Zero = Incineració i abocament 0) que han demanat reiteradament 
que s’apliqui un pla de reducció dels residus que es cremen a la incineradora del 
Besós i una data de tancament de la instal·lació.  
Contràriament, aquest Pla permet i preveu que es puguin incinerar residus orgànics, 
residus domiciliaris i urbans, sense recuperació prèvia com recursos materials.  

Es parla d’economia circular, però es practica l’economia lineal de la incentivació de 
la incineració. 
Si no s’atura la incineració de residus reciclables és impossible complir els objectius 
de la Unió Europea com ho ha demostrat l’estancament dels resultats de  reciclatge 
assolits a l’AMB per la seva responsabilitat i desídia. 



El funcionament de la incineradora de Barcelona és un dany a la salut per la 
contaminació que comporta a més d’una contribució a les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle que Barcelona i l’àrea metropolitana és podrien estalviar i contribuir 
eficaçment a la lluita contra el canvi climàtic que tant proclamen assolir. 

4.- Les mesures i els mitjans per assolir els objectius de reducció i recuperació de 
residus són meres declaracions d’intencions en alguns aspectes clau. 

 És veritat que els cinc àmbits de treball del PREMET 25 plantegen formalment arribar 
als objectius obligatoris de reciclatge que estableix la normativa comunitària i els 
programes del Govern de la Generalitat (PRECAT 2020). Però el Pla no inclou objectius 
ni mesures concretes, vinculants i calendaritzats de reducció de residus.  

- En  "Prevenció de residus", l’objectiu es limita a proposar la redacció   d'un Pla 
Metropolità de Prevenció de Residus, de manera que és previsible que quan s’apliqui 
ja s’hagi reprès la tendència a l’increment de la generació de residus.  

- En  l’apartat “Recollida”, es limita a la vaguetat de “donar suport a la implantació 
de SDDR”  i no es planteja cap actuació per acabar amb el monopoli d’Ecoembes  i el 
seu frau als municipis i la ciutadania. 

Les polítiques de “Residu Zero” són les úniques que són compatibles amb la lluita 
contra la contaminació, el canvi climàtic i la sostenibilitat. Per això, les 
Administracions han de garantir que la prevenció presideixi la jerarquia d’actuació 
sobre dels residus i han de rebutjar les actuacions que siguin emissores de substàncies 
contaminants i gasos d'efecte d'hivernacle (incineració, abocadors). 

Per aquestes raons exposades demanem als consellers/es i als diferents grups 
polítics que ajornin l’aprovació d’aquest Pla que vulnera la jerarquia d’actuació 
establerta per la normativa comunitària, banalitza les propostes de ‘estratègia 
Residu Zero i que s’obri un canal de participació de manera que les entitats 
puguem aportar els criteris i propostes d’actuació que responguin al bé comú i la 
preservació del medi i la salut ciutadana dels municipis de l’AMB i d’arreu de 
Catalunya. 

Àrea Metropolitana de Barcelona, 22 de febrer de 2019. 

 


