Declaració de la Plataforma Ciutadana Residu Zero (PCRZ).
Presentació del mapa de conflictes de residus de Catalunya 2021.

1. La Plataforma Ciutadana Residu Zero presenta el Mapa de conflictes de residus
de Catalunya:
La PCRZ mostra en aquest mapa els impactes i els conflictes territorials ocasionats per les polítiques
de gestió de residus fetes fins avui. Es tracta d’una situació insostenible que s’allunya dels objectius
que marquen les normatives europees vigents (directiva de residus (2018/851/CE).
No n’hi ha prou de “declarar” la situació d’emergència climàtica, si no es canvien radicalment les
prioritats i es renuncia a unes polítiques de creixement sense fre de l’ús de materials i d’energia que
destrueixen la natura, la biodiversitat i atempten contra la salut del medi i les persones.
De ben poca cosa serveixen les declaracions institucionals i les campanyes publicitàries de
greenwashing sobre l’impuls a l’economia circular, el reciclatge o l’ús eficient dels recursos, bla, bla,
bla, … sense posar limitacions severes a l’economia especulativa del creixement i el consumisme i fer
que els productors dels residus deixin de produir-los o se’n facin càrrec de recuperar-los.

El mapa mostra ben clarament dos aspectes complementaris:
- la gran concentració de conflictes a la regió metropolitana de Barcelona, (Rubí; els Hostalets
de Pierola; Montcada; Sant Adrià del Besós o Sant Vicenç dels Horts) el lloc on es produeixen
més residus; els índexs de recuperació són més baixos i la fracció resta és màxima.
- una tendència inacceptable a exportar residus a d’altres zones de Catalunya com ara les
Garrigues (Juneda), el Berguedà (Cercs), o el Baix Empordà (Cruïlles) …
Mapa de conflictes de residus:
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2. Cal una moratòria a la construcció o ampliació d’infraestructures de tractament
finalista dels residus a Catalunya fins que no s’aprovi i s’apliqui la Llei de
Prevenció de residus i ús eficient dels recursos.
El panorama de conflictes de residus fa evident que cal frenar aquesta situació: abocadors que
malmeten espais naturals I contaminen, projectes de nous forns crematoris, ús de les fàbriques de
ciment com incineradores de residus, projectes per implantar “noves tecnologies” d’incineració.
La Moratòria la proposem com la millor via per estimular la prevenció i reducció de residus, la
recuperació dels materials i la disminució de la fracció resta i que cal complementar necessàriament
amb la Llei de Prevenció de residus, prevista des de fa cinc anys per la Llei de Canvi Climàtic, però
encara en fase de redacció.
La PCRZ en col·laboració amb els quatre Grups parlamentaris de la CUP, ERC, Comuns i JxCat, va
aconseguir que s’aprovés la resolució del Parlament de 5 de març de 2020 que estableix una moratòria
a nous projectes d’incineració, malgrat que el Govern amb el Conseller Damià Calvet no la va voler
implementar.
Recentment, en seu parlamentària, la Consellera Jordà ha informat sobre la decisió del Govern de
donar compliment a la resolució de Parlament (març 2020) i aprovar el text de la Llei de Moratòria
dins de la Llei d’acompanyament dels pressupostos, fet que valorem molt positivament. Considerem
valuós democràticament el reconeixement a la societat civil i les entitats que ho hem promogut, la
PCRZ de manera destacada.
Ha de quedar ben clara la voluntat del Govern de fer efectiva la moratòria a totes les tecnologies
d’incineració com la coincineració, la piròlisis, la termòlisis, la gasificació,...contemplades i regulades
per la Directiva d’Incineració.
El text proposat pel govern estableix encertadament la moratòria a la incineració condicionada a
l’aprovació i aplicació de la Llei de Prevenció de Residus que es preveu aprovar la primavera de 2023,
una nova regulació molt necessària per aplicar mesures efectives i urgents per reduir els residus
innecessaris i els no aprofitables. Les moratòries serveixen per desmobilitzar les demandes socials si
no es modifiquen les causes dels problemes.
Amb tot, considerem que el tex proposat conté un greu error perquè limita la Moratòria a la
incineració i l’exclou per als abocador, incomplint l’acord assolit en el Grup de Treball format pels
quatre grups parlamentaris i la PCRZ.
Per què no s’ha incorporat la moratòria als abocadors?; si no es fa, els fluxos que ara s’incineren aniran
als abocadors i s’abandona l’objectiu clau de reduir el rebuig.

3. Cal amb urgència aprovar la Llei de Prevenció de Residus.
Demanem que s’agilitzi el termini per redactar, tramitar i aprovar la Llei que s’ha d’aplicar amb
l’objectiu destacat de prevenir i reduir la quantitat de residus. Reduir la fracció resta vol dir reduir
dràsticament els impactes ambientals i contra la salut de les persones i aplicar de veritat la
Responsabilitat Ampliada del Productor establerta per les normatives comunitàries: fer realitat que
els responsables de les activitats econòmiques que posen els productes al mercat se’n facin
responsables quan esdevinguin residus.
És imprescindible que la planificació de les infraestructures, el control i seguiment, la traçabilitat dels
residus, el compliment de la responsabilitat ampliada del productor, l’aplicació real dels criteris de
proximitat i suficiència, simplicitat tecnològica en les infraestructures de compostatge i recuperació

dels residus, … siguin exercides de manera rigorosa per les administracions públiques (Generalitat;
Agència de Residus de Catalunya).
Demanem que es corregeixi la decisió de la Llei Òmnibus del govern Mas que va establir que les
infraestructures de residus industrials són d’iniciativa privada i no entren dins de la planificació
pública. És així com es deixa oberta la porta a l’amenaça de projectes com el de CERCS, Tracjusa a
JUNEDA, o el Morell.

Al mateix temps cal augmentar de manera significativa el cànon de residus, tant dels Residus
Municipals com dels Industrials i igualar el seu cost sigui per abocador o per incineració.
El repte rellevant que té per davant aquesta Llei és la d’establir limitacions a la producció de residus i
les externalitats que impacten sobre el medi i la societat com ho recull la directiva de residus vigent.
Una Llei que ha de vehiculitzar canvis en àmbits diversos de la producció, el consum, la recerca, … per
aportar solucions i intervenir en l’origen; el que vol dir una política innovadora i valenta de
reindustrialització, distribució i consum de manera que els productes siguin duradors i que no es
permeti posar-ne cap al mercat que no sigui reparable, reutilitzable, reciclable o compostable.
La magnitud d’aquest repte per canviar la situació fa imprescindible també una àmplia participació de
les entitats socials i ambientals i de molts diferents àmbits, perquè sense un aprofundiment
democràtic en la seva redacció i aplicació és del tot improbable que s’aconsegueixi trencar amb la
inèrcia de l’actual sistema productiu de mercat que es fonamenta en el creixement de l’ús de materials
i energia i amb l’externalització dels residus i emissions al medi que contribueixen a la crisi climàtica,
sanitària i ambiental que cal superar.
Adjuntem el Dossier de conflicte de residus
Membres de la Plataforma Ciutadana Residu Zero :
Agrupació de veïns de Can Sant Joan de Montcada
Associació Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius-Ecologistes de Catalunya (CEPA-EdC)
Associació per a la Defensa I l’Estudi de la Natura –Ecologistes de Catalunya (ADENC-EdC)
Associació Mediambiental- Vall del Ges.net-Ecologistes de Catalunya
Associació Naturalistes de Girona- Ecologistes de Catalunya (ANG-EdC)
Associació Naturalista Torrellenca (ANT)
Associació de Persones afectades per productes químiques i radiacions ambientals (APQUIRA)
Associació per a la Protecció del Medi Ambient (APMA-Vilanova i la Geltrú)
Associació Salvem Solius
Associació de Veïns Diagonal Mar
Associació de Veïns Maresme
Associació de veïns de Sant Adrià del Besós
Associació de Veïns de Sant Andreu Palomar
Ateneu l’Harmonia de Sant Andreu Palomar
Bosc verd-Ecologistes de Catalunya
Centre d’Anàlisis i Programes Sanitaris (CAPS)
Coordinadora Catalana Anti incineració
Coordinadora veïnal metropolitana Aire Net.
Col·lectiu Sant José de Sant Vicenç dels Horts
Els Verds de Badalona
Federació d’associacions de Veïns de Barcelona (FAVB)
Federació Ecologistes de Catalunya (EdC)
Federació d'entitats socioculturals i de lleure de Sant Andreu
Grup d’Estudi I Protecció dels Ecosistemes Catalans-Ecologistes de Catalunya (GEPEC-EdC)
Institució Alt Empordanesa de Defensa de la Natura (IAEDEN-Salvem l’Empordà-EdC)

Institució de Ponent per a l’estudi I conservació de l’entorn natural –Ecologistes de Catalunya
(IPCENA-EdC)
Jubilats de Macosa-Alstom afectats per l’amiant
Moviment contra la incineració a Uniland
Moviment Ecologista de Sant Feliu (MES)
Plataforma Alternativa a l’Abocador de Cruïlles (PAAC)
Plataforma Anti incineradora de Cercs (PAIC)
Plataforma Antiincineració de Montcada i Reixac
Plataforma Antiincineradora del Congost la Garriga
Plataforma aturem la incineradora a Juneda
Plataforma Cerdanyola sense abocadors
Plataforma cívica per la salut i el medi ambient
Plataforma de Defensa de la salut i el medi ambient (Penedès)
Plataforma Rubí sense Abocadors
Plataforma tanquem Can Mata (Hostalets de Pierola)
Plataforma contra la contaminació i per un aire net de Sant Vicenç dels Horts i el Baix Llobregat
Plataforma tanquem Fumanya
Xarxa per la Sobirania Energètica

Catalunya, 13 de desembre de 2021

Per més informació:
PCRZ - estrategiaresiduzero@pangea.cat
Telèfon: 627 45 46 14

