
Un pla metropolità de residus 
contra el bon clima

El 26 de febrer es va aprovar inicialment, al consell metropo-
lità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) el Programa 
Metropolità de Prevenció i Gestió de Recursos i Residus Mu-
nicipals 2019-2025, conegut com PREMET25. Els moviments 
veïnals i ecologistes van expressar la seva oposició.

El document era desconegut per gran part dels membres que 
van votar favorablement. Malgrat no saber què votaven, la 
tramitació no es va paralitzar. Les entitats ecologistes, veïnals 
i de defensa de la salut implicades en els conflictes causats 
pels residus, no han estat consultades en la discussió ni en la 
redacció del PREMET25. El passat mes de maig les mateixes 
organitzacions van presentar al·legacions al projecte de pla. 

Consideren que incompleix grollerament les prioritats d’ac-
tuació de la Directiva Marc de Residus i dels objectius del 
paquet d’Economia Circular (PEC) de la Unió Europea (UE). 
És a dir, un projecte de pla que no garanteix ni tan sols el 
compliment de les normes de la UE i molt concretament el 
que estableix la Directiva 2018/851/CE de 30 de maig de 2018.

S’ignoren les demandes d’entitats ecologistes, veïnals i ciuta-
danes (com la Plataforma Ciutadana Residu Zero = Incinera-
ció i Abocament Zero) que han demanat reiteradament que 
s’apliqui un pla de tancament de la incineradora de TERSA, 
amb una reducció progressiva dels residus que es cremen a 
la incineradora de Barcelona i amb una data de tancament 
de la instal·lació contaminant.

El funcionament de la incineradora de Barcelona comporta 
un dany a la salut per la contaminació que emet a més d’una 
contribució substancial a les emissions de gasos d’efecte 
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5. Per no incinerar ni abocar
els recursos materials

La Plataforma Ciutadana Residu Zero (PCRZ) demana una Llei 
catalana de residu zero de prevenció de residus. Cal que els 
fabricants i les distribuïdores es responsabilitzin dels seus 
residus. Que assumeixin els costos de tots els envasos i emba-
latges que ells venen.

La PCRZ et convoca a la Rambla, davant el Teatre Poliorama, 
el divendres 28 a les 19,30 hores.

Has de portar un cistell o carret amb carmanyoles buides, 
ampolles, bosses i envasos reutilitzables. Anirem a comprar 
(15 minuts) i cada persona farà el transvasament dels produc-
tes comprats i acumularem els envasos, brics i embalatges 
superflus. Farem visibles els residus que no són reciclables i 
que caldria redissenyar per reduir els residus i per que siguin 
fàcilment reciclables.

Prèviament, a les 16 hores del divendres 28 hi haurà una ses-
sió formativa a la seu de la Federació d’Associacions de Veïns 
de Barcelona al carrer d’Obradors 8, a Ciutat Vella.

Acció ciutadana:
Per una Llei Residu Zero
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hivernacle que es podrien estalviar i contribuir eficaçment 
a la lluita contra el canvi climàtic que tant proclamen voler.

Les mesures i els mitjans per assolir els objectius de reducció 
i recuperació de residus són meres declaracions d’intencions 
en alguns aspectes clau. Formalment es plantegen arribar als 
objectius mínims obligatoris de reciclatge que estableix la 
normativa comunitària i els programes del govern de la Gene-
ralitat (PRECAT 2020) però no inclou objectius ni mesures con-
cretes, vinculants i amb un calendari de reducció de residus.

L’objectiu del projecte de pla es limita a proposar la redac-
ció d’un “Pla Metropolità de Prevenció de Residus”, de ma-
nera que és previsible que quan s’apliqui ja s’hagi reprès la 
tendència a l’increment de la generació de residus. S’hauria 
de denunciar el conveni amb Ecoembes i exigir a l’Agència 
de Residus de Catalunya que faci aplicar completament la 
Responsabilitat Ampliada del Productor i es limita a donar 
suport a la implantació del retorn d’envasos SDDR.

Les polítiques reals de Residu Zero eviten la incineració i són 
les úniques que són compatibles amb la lluita contra la con-
taminació, 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 contami-
nants i gasos d'efecte d'hivernacle (incineració, abocadors).

Les organitzacions ambientals demanen que no s’aprovi el 
PREMET25 i que la nova configuració dels ajuntaments aca-
bi amb aquestes conductes impositives i antidemocràtiques 
dels partidaris de la incineració de residus.

La recollida dels residus domiciliaris a Barcelona i a 
alguns altres municipis de l’AMB, es paga del pressu-
post general de l’ajuntament. En d’altres municipis ho 
fan amb l’IBI i fins i tot d’altres ho fan amb una taxa 
específica i alguns municipis apliquen certes bonifi-
cacions. El tractament dels residus als municipis de 
l’AMB es paga amb la Taxa Metropolitana de Tracta-
ment de Residus Municipals (TMTR) que s’inclou al re-
but de l’aigua. Un altre sistema seria pagar-ho amb la 
compra de bosses i així s’ajustaria al principi equitatiu 
de tantes bosses, tants diners.

Cal aplicar un model de pagament de recollida en una 
taxa especifica que cobreixi el cost de la recollida i el 
tractament que es pagui segons els residus que vagin 
a tractament finalista i hauria de costar el mateix cost 
el cànon de residus que vagin a l’abocador i a la incine-
radora. En aquests moments es premia dur els residus 
a la incineradora. El cànon a l’abocador costa 35,60 €/t 
i la incineradora 15 €/t.

Altrament, a la factura de l’aigua paguem el Cànon 
de l’Aigua destinat a les infraestructures hidràuliques 
(embassaments, desalinitzadores, depuradores, entre 
d’altres) per garantir el subministrament i la depura-
ció de l’aigua al seu retorn al medi. El seu pagament 
depèn del consum.

Com es paga la recollida i el tractament 
de residus domiciliaris?

Barcelona energia ha de fer-ho BÉ

A l’inici d’abril del 2017 el ple municipal de Barcelona va 
aprovar la creació de Barcelona Energia (BE) un projecte inici-
at per l’alcalde convergent Xavier Trias. En realitat, l’empresa 
municipal gestora de BE és TERSA, l’empresa de la incinerado-
ra, que controla també els serveis d’educació ambiental i els 
punts verds de Barcelona. L’objectiu de BE era formar “una 
empresa pública que operés a l’estiu del 2018 i podrà tenir 
com clients 20.000 habitatges de Barcelona. L’empresa per-
metrà al govern municipal “auto abastir-se i prescindir de les 
elèctriques”. Els ecologistes han aconseguit que no es pugui 
fer passar l’electricitat negra de la incineradora per “verda”. 
Està pendent aconseguir desvincular totalment BE de TERSA.

El diari El País publicava el 30 de març del 2017 un requadre 
on s’explicaven les claus de l’operador municipal explicades 
pel seu responsable: el regidor de Barcelona Eloi Badia. A la 
columna esquerra figuren les afirmacions i a la de la dreta, 
les crues realitats, traduïdes al català.

Del dicho...
El què deia Eloi Badia:

1. “TERSA l’embrió. Barcelona 
Energia serà la comercialitza-
dora de TERSA que genera 
energia neta (electricitat) 
incinerant residus i gestiona les 
plaques fotovoltaiques. Sumada, 
quasi tanta energia com la 
que necessita l’ajuntament.”

2. “Prescindir de les elèctriques. 
Al ser públic l’operador podrà 
subministrar directament al 
consistori sense fer concursos.”

3. “20% de clients particulars. 
La condició d’empresa pública 
no impedeix que el 20% dels 
clients siguin particulars. D’en-
trada seran 20.000. Si creixen 
els clients públics, podran aug-
mentar també els particulars.”

4. “Tarifes més baixes. Al no 
buscar el benefici, l’operador 
municipal podrà rebaixar el 
rebut. Hi haurà vàries tarifes.”

5. “Suport a l’autoconsum. 
L’empresa comprarà excedents 
a famílies o edificis que generin 
electricitat a Barcelona. Garan-
tirà així la compra i fomenta 
inversions.”

al hecho, hay un trecho
El que diuen els ecologistes:

1. TERSA el rovell. Barcelo-
na Energia (BE) està sota el 
paraigües de l’empresa de la 
incineradora. Podria dependre 
de Barcelona Activa, però depèn 
de TERSA. Cremar residus és 
una activitat malbaratadora de 
recursos i una electricitat bruta.

2. Clients d’ENDESA. La distribu-
ció de l’electricitat i la generació 
de l’electricitat municipal i de de 
BE és d’ENDESA, l’empresa més 
contaminant de l’Estat espanyol.

3. Clients particulars. Per tenir 
un 20% dels clients particulars 
ha calgut convertir BE en una 
“empresa metropolitana”, tot 
comprometent als municipis 
amb una política de fets con-
sumats.

4. Tarifes més altes. Les tarifes 
no són les més baixes. Era una 
promesa que sabia que no podia 
complir una empresa pública 
que, alhora, no resolt els proble-
mes de pobresa energètica.

5. Manca de suport. La prioritat 
d’una empresa pública ha de ser 
generar electricitat renovable. 
Multiplicar la generació elèc-
trica fotovoltaica a la ciutat per 
aconseguir que sigui una acti-
vitat rellevant. Cal invertir tots 
els diners en facilitat les plantes 
fotovoltaiques i suspendre la 
compra d’electricitat a ENDESA.


