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Assumpte: Al·legacions al Programa de Gestió de Residus  Municipals, 

PROGREMIC, 2007-2012 (referència 08/077)

COMPAREIX I DIU:

• Que el CEPA és una associació que té com a principal finalitat la defensa del territori, el 
medi ambient i la salut de les persones de Catalunya.

• Que  d'acord  amb  els  articles  31  i  35  de  la  llei  30/1992  de  Règim  Jurídic  de  les 
Administracions Públiques i de Procediment Administratiu  Comú modificada per la Llei 4/99 de 
13 de gener, així com el que disposa la Ley 27/2006, de 18 de julio, per la qual es regulen els drets 
d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi 
ambient,  així com d'acord amb allò que disposa el  Decret 21/2003, de 21 de gener,  pel qual 
s'estableix el procediment per fer efectiu el dret de petició davant les administracions públiques 
catalanes. 

• Que d'acord amb l'art. 23.1. de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els 
drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi 
ambient estem legitimats per a exercir l'acció popular regulada en l'article 22 de la Llei 27/2006.
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EXPOSA:

• Que en data 29 de Gener de 2008 s’ha publicat al DOGC n. 5058 l’anunci d’informació 
pública de la proposta  de Programa de gestió de residus industrials  2007-2012 i  l’informe de 
sostenibilitat  ambiental  corresponent,  segons  el  qual  s'acorda  obrir  un  període  d'informació 
pública, per un termini de 45 dies, comptadors a partir de l'endemà de la seva publicació, a fi de 
formular les al·legacions o les observacions que considerin oportunes.

• Que la nostra  entitat  ha elaborat  un plec d’al·legacions al  Programa,  i  que li  trametem 
adjunt.

DEMANA:

• Que es tingui per presentat i s'admeti a tràmit aquest escrit d’al·legacions, sigui tingut en 
compte  per  l'òrgan  competent  quan  redacti  la  resolució  que  correspongui  i  es  contesti 
convenientment dins dels terminis reglamentaris que preveu la Llei 30/1992 de 26 de novembre, 
del  Règim  Jurídic  de  les  Administracions  Públiques  i  del  Procediment  Administratiu  Comú 
modificada per la llei 4/99 de 13 de gener.

• Que d'acord amb el que disposa l'art.  86.3 de la Llei  30/1992 de 26 de novembre, del 
Règim  Jurídic  de  les  Administracions  Públiques  i  del  Procediment  Administratiu  Comú 
modificada per la Llei 4/99 de 13 de gener, es donin a les nostres al·legacions presentades una 
resposta raonada i que es resolgui sobre el fons de la qüestió.

Molins de Rei, 25 de Març de 2008

Òscar Pèrez i Aguilera
Secretari del Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius – Ecologistes de Catalunya
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Al·legacions al PROGREMIC (2007-2012)

1. Partim d’una diagnosi preocupant de l’evolució de la producció i gestió dels 
residus als darrers anys a Catalunya: 

Considerem que per plantejar  un nou PROGREMIC cal  partir  del  context  de la  gestió dels 
residus fins ara, situar el grau de compliment de la normativa vigent, conèixer les tendències 
de producció, els índexs d’aprofitament dels residus, la identificació de les mancances i dèficits 
de la gestió actual dels residus municipals per tal de planejar un nou pla que superi els del 
dèficits amb criteris objectius, rigorosos i sostenibles ambientalment i econòmicament.

Valoració de la situació on ens ha dut l’herència del model fins ara aplicat en la gestió dels 
residus municipals: 

- Augment de la quantitat i  diversitat dels residus  : no s’ha assolit cap objectiu de 
prevenció  ni  de reducció  de residus.  Als  darrers  10 anys els  residus municipals 
augmenten el 47% en pes (per càpita el 27%) i els envasos augmenten el 65%

- Incompliment de la Llei reguladora 6/1993  : cap obligació en fer complir  la Llei 
Reguladora de residus a separar la brossa orgànica a tots els municipis catalans, 
deixant  als  municipis  mandrosos  i  amb més  població  de  Catalunya  incomplir  la 
normativa 

- Incomplint de la LERE  : de reduir en pes els residus d’envasos en un 10% a l’any 
2001  (en  relació  al  generat  a  l’any  1997)  i  d’incompliment  dels  objectius  de 
reciclatge material pel any 2001 d’un mínim del 25% i es va assolir només el 21% 
al 2004.

- Incompliment  de  la  Llei  reguladora  de  la  incineració  11/2000  :  no  s’ha  refós  ni 
harmonitzat els textos en revisió en les dues revisions de la Llei Reguladora, segons 
marcava la Disposició final segona on marcava el termini d’un any.

- En quan als objectius de reciclatge del PRGREMIC 206  : al 2006 es va assolir  el 
24% de recuperació  neta dels  residus municipals,  quan l’objectiu  era assolir  el 
48% al 2006 i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona solament es reciclà el 19%. 

Brossa orgànica: al 2006 es reciclà el 12%, quan els objectius eren assolir el 
55% en pes. Amb una deficient qualitat  amb uns impropis de mitjana dels 
20%.

Envasos: al 2006 es reciclà solament el  10% i  els objectius eren assolir  el 
25%.

Contràriament,  els resultats dels municipis que es desenvolupa el  model de 
gestió sostenible de residus anomenat “Residu Mínim”: assoleixen uns resultats 
de recuperació neta de materials d’entre un  40% i un 70% , i especialment 
d’un 55% de mitjana de recuperació d’envasos (resultats d’entre el 35-65%). 

Fracàs del model Metropolità dels Ecoparcs, que operen com a pures instal·laci-
ons de pur trànsit dels residus a les instal·lacions de tractament finalista. Amb 
costos i impactes ambientals i socials importants.

- Els   76%   dels residus van a abocadors i incineradores  . A l’any 2006 el 60% dels resi-
dus s’han abocat i el 16% s’han incinerat. Des del 1995, la incineració ha augmen-
tat un 18’7% i l’abocament en un 37’5%. Des de l’aprovacio del PROGREMIC ( 2001-
2006) la incineració ha augmentat un 4’5% i l’abocament en un 10%. 
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- Aplicació  deficient  de  cànon  de  residus   de  destinació  a  tractament  finalista 
d’abocador i inexistent per a la incineració (encara que quan s’aprovi la revisió de 
la Llei reguladora solament serà de 5€/ tn).

- Instal·lacions insuficients de recuperació de residus  : FORM només 20 plantes de 
compostatge  i  10  plantes  de  plantes  de  triatge  d’envasos  i  de  FIRM.  Manca 
d’instal·lacions de recuperació dels residus distribuïdes al territori amb criteris de 
proximitat i suficiència. L’Àrea Metropolitana de Barcelona exporta ja fa anys els 
residus a l’Anoia, Lleida, Murcia, Alacant,...

- Imposició de les instal·lacions de forma antidemocràtica  .  La pràctica ha estat la 
manca  d’instruments  de  participació  i  codecissió  ciutadana  en  la  ubicació 
d’instal·lacions de tractament de residus i  en l’aprovació de models de gestió al 
territori més sostenibles. Aquesta política ha provocat agressions i conflictes socials 
importants. Hi ha més d’una trentena de conflictes de residus al territori català. 

- S’ha permès   que el  Programa Metropolità  de gestió residus municipals  de l’Àrea 
Metropolitana  de  Barcelona  (PMGRM)  contempli  cremar  residus  (combustibles 
derivats de residus-CDRs) dels Ecoparcs en cimenteres metropolitanes

Valoració de la  terminologia enganyosa que utilitza el PROGREMIC 

Les  redefinicions  dels  fluxes  de  residus  i  dels  tractaments  que  es  presenten  al  document  en 
l’apartat  14.1  del  PROGREMIC,  lluny  d’aclarir  i  homogeneïtzar  conceptes,  contribueixen  a 
augmentar la confusió en els termes, a més de presentar greus mancances:

1. No es considera la reutilització   a la terminologia com sistema de gestió

2. Recollida selectiva:   la diferenciació entre bruta i neta no aporta claredat sobre el que és 
realment important en quant a recuperació de materials (que és la recollida selectiva 
neta) i dona èmfasi a un concepte que és relativament secundari com és la quantitat 
total que és recull (recollida selectiva bruta). 

3. Recuperació material o reciclatge  : la consideració de recuperació als materials triats o 
obtinguts dels sistemes de tractament resta (inclosa la brossa orgànica de la resta si el 
compost es de qualitat),  runes o escòries d’incineradores,  com a valorització material 
secundària (VMS), desvirtua la que ha de ser considerada com a veritable recuperació 
material, que és la provinent de la Valorització material primària (VMP).

No es pot  acceptar  que es  consideri  com a recuperats  mitjançant  valorització  material 
aquells residus dels quals se’n desconeix la seva destinació final (capítol 1.4.1 Els residus 
recuperats es consideren inclosos a valorització material quan es desconeix el seu destí  
concret) 

4. Valorització energètica de residus:   segons els criteris seguits per les resolucions C-458/00 
i C-228/00 del fiscal general Jacobs del TJE s’aclareix el terme ”valorització energètica” 
mantenint  que la incineració de residus en incineradores  —amb o sense recuperació 
d'energia— s’ha de considerar com una operació de tractament finalista ja que el seu 
objectiu principal no es la recuperació de calor generada per la combustió dels residus.
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Seguint aquest mateix criteri no s’hauria de considerar com a valorització energètica la que 
es defineix com a Valorització energètica secundària (VES) ja que l’objectiu és tractar els 
residus (reduir el volum mitjançant la incineració,  obtenció de combustibles a partir  de 
residus  amb  piròlisis,  gasificació,  etc.,  o  reduir  la  degradabilitat  mitjançant  digestió 
anaeròbica de la matèria orgànica procedent de la resta amb destí a abocador).

5. Tractament de la resta i disposició final  

No s’hauria de considerar doncs aquella fracció provinent de la incineració amb valorització 
energètica tal i com s’incorpora en la destinació final de (Valorització Material Secundària) 
VMS (0,85%) reflectit a la Taula 10, ni tampoc s’hauria de considerar en les previsions 
d’objectius.

No ens sembla rigorós considerar les escòries d’incineradora (flux de residus d’una operació 
de tractament finalista) i la runa (va a abocadors o dipòsits de runa ) com a VMS, ni que es 
contabilitzin com a materials recuperats.

L'imperatiu per complir els compromisos derivats del Protocol de Kyoto s'està utilitzant com 
a argument absolut per obrir el pas als sistemes de tractament tèrmic dels residus. Es 
proposen objectius per produir Combustibles Derivats de Residus (CDR) per incinerar-los 
amb l'excusa de la substitució de combustibles fòssils. És el cas de l'ús de residus orgànics 
com els fangs de depuradora o les farines càrnies, crema de diversos residus als forns de 
les cimenteres (CEMEX; Ciments Molins,...) o a instal·lacions anomenades de tractament de 
biomassa exemple, la planta de Grefacsa, a Térmens, o el projecte de tèrmica de Sant Pere 
de Torelló. Tendències que es proposen al nou pla que poden representar frenar l’aplicació 
dels  criteris  de  precaució  i  prevenció  i  augmentar  els  riscos  ambientals  i  la  difusió  de 
contaminats, entre d’altres coses.

1. La  restauració  de  pedreres  i  extraccions  :  les  destinacions  finals  dels  residus  en 
abocadors han d'adaptar-se a la Directiva Europea d'Abocadors que limita l'aportació de 
matèria  orgànica  sense  tractament  previ.  Tanmateix,  s’aprofita  com  a  excusa  per 
produir bales plastificades de material  procedent de rebuig de residus  que volen fer 
servir  per  restaurar  espais  degradats  i  per  pretesos  “magatzems   controlats  de 
materials  i recursos de futur”.

Ignorant la dura sentència judicial que ha declarat nul de ple dret el canvi de qualificació 
de la pedrera Berta (al Papiol-Sant Cugat del Vallès) per fer-hi un abocador de bales amb 
l’excusa  del  rebliment,   es  continua  impulsant  “proves  pilot”  per  determinar  el 
comportament  d'aquests  materials  a  l'abocador  del  Garraf  i  la  Pedrera  Vallensana  de 
Badalona. El DMAH, el DPTOP, el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l’ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès malmeten la Via Verda amb l’impuls al projecte de nou abocador a 
l’espai  degradat   per  l'empresa  Sugranyes  a  Cerdanyola  del  Vallès  amb  l'excusa  de 
restaurar-lo. En tots aquests casos s'intenta justificar aquest ús amb una manca de rigor i 
de transparència inadmissibles. 

Finalment cal esmentar el fet que, malgrat que els indicadors presentats poden tenir utilitat en 
esferes tècniques, es troba a faltar l’establiment d’un indicador únic que permeti una correcta 
percepció de l’estat de la gestió dels residus al públic general. 
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Possiblement d’indicador més apropiat per aquesta tasca seria la recuperació real dels residus 
resultant de la recollida selectiva neta. Aquest concepte és important ja que es pot derivar en 
la confusió o equívoc que no cal esmerçar tants esforços en millorar la qualitat de la separació 
en origen, ja que comptabilitzarà desprès de complexes i costosos sistemes de tractament, en 
valorització material. 

2. Valoració de l’informe de sostenibilitat ambiental (ISA) 

La comparació d'alternatives que preveu l'ISA és una fal·làcia contra la qual qualsevol alternativa 
que es limiti a complir la legislació resultarà vàlida. I això és el que es el Progremic justament; no 
tracta d’assolir objectius ambiciosos de recuperació sinó de complir la legislació.

2.1. Incompleix la Directiva 2001/41/CE

Segons  la  Directiva  de  Plans  i  Programes,  quan  es  requereixi  una  avaluació  mediambiental 
s'elaborarà  un  informe  mediambiental  en  el  qual  s'identificaran,  descriuran  i  avaluaran  els 
probables efectes significatius en el medi ambient de l'aplicació del pla o programa, així com unes 
alternatives raonables que tinguin en compte els objectius i l'àmbit d'aplicació geogràfic del pla o 
programa. 

Pel que fa a aquesta avaluació ambiental la Directiva estableix que cal que hi hagi un resum dels 
motius de la selecció de les alternatives contemplades. En l'ISA del Progremic aquest requisit no es 
compleix  ja  que  només s'exposen les alternatives però  sense justificar  la raó de l'elecció 
d'aquestes alternatives.

2.2. Els tres escenaris plantejats són incomplets i insuficients

Els  escenaris  actuals  es  plantegen  en  funció  de  dues  variables:  compliment  dels  objectius  i 
construcció de plantes de tractament de la fracció resta. 

Els escenaris contemplats són:
1. alternativa  0:  no  aplicació  de  cap  programa  (i  incompliment  de  les  directives  europees 

d'abocament  i  d'envasos)  i  no  construcció  de  plantes  de  tractament  de  la  fracció  resta. 
Requereix de més abocadors.

2. Alternativa  1:  compliment  dels  objectius  del  Progremic  (i  incompliment  de  les  directives 
europees d'abocament i envasos) i no construcció de plantes de tractament de la fracció resta. 
Requereix de més abocadors.

3. Alternativa  2:  compliment  dels  objectius  del  Progremic  (i  de  les  directives  europees 
d'abocadors i envasos) i construcció de plantes de tractament de la fracció resta. 

Pel que fa als objectius de recuperació, l'informe de sostenibilitat planteja únicament  l'assoliment 
dels  objectius  del  Progremic  (alternatives  1  i  2)  o  l'estancament  de  la  recollida  selectiva 
(alternativa  0).  En  cap  cas  no  es  contempla  la  superació  dels  objectius  marcats  al 
Progremic com a alternativa a avaluar en funció dels diferents paràmetres ambientals 
valorats.
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Pel  que  fa  al  tractament  de  la  fracció  resta,  l'alternativa  2  no  explicita  la  necessitat  de 
construcció  de més abocadors,  malgrat  que les  plantes  de  tractament  de  la  fracció  resta 
requereixen d'aquestes instal·lacions.

2.3. Alternatives complementàries

A més de les alternatives plantejades, l'informe de sostenibilitat avalua dues alternatives parcials 
que es poden combinar amb qualsevol de les altres alternatives:

a) Aplicació de sistemes de dipòsit i retorn, tant per envasos reutilitzables com per envasos 
d'un sol ús. S'avalua l'impacte ambiental d'aquesta mesura.

b) Aplicació  de mesures de limitació de bosses.  Però no s'avalua l'impacte ambiental 
d'aquestes mesures.

Tampoc es concreten les mesures normatives, organitzatives i instruments econòmics i d’altres 
concrets per aplicar aquestes bones intencions. Doncs reflecteix una manca de voluntat política.

2.4. No s'avaluen models alternatius de gestió i recollida de residus

L'ISA no detalla les alternatives, doncs no es contemplen i  ni els motius per a fer-ho. El més 
rellevant és que no s'estudien diferents models de gestió i de recollida dels residus argumentant 
que les competències són municipals i que l'ARC només pot orientar i recomanar els ens locals. 

Paradoxalment,  en el  propi  ISA es remarca que “la tria  del  model de gestió i  l’eficiència dels  
sistemes de recollida (és a dir, la recollida segregada de les diferents fraccions i l’input energètic  
emprat per a recollir-les) és un factor clau per a disminuir els impactes associats a les actuacions  
de recollida i transport fins al tractament dels nostres residus”.

Justament per això  caldria avaluar escenaris diferents per poder orientar i  recomanar 
com han de gestionar i recollir els residus els ens locals.

Per contra, en el Progremic sí que valora el model únic estàndard dels 5 contenidors o fraccions 
que promou l’ARC, els sistemes de recollida i transport fins a tractament i destí final dels residus i 
es fan recomanacions per a millorar-los, tot i que també són competència dels ens locals. 

Una  altra  mancança  és  la  no  avaluació  dels  impactes  de  l'aplicació  d'instruments  de  gestió 
(econòmics, educatius, legislatius...) al·legant la dificultat d'avaluar-los.

2.5. L'ISA només serveix per justificar el tractament de la fracció resta 

A partir de l'avaluació d'aquests escenaris i alternatives s'escull l’alternativa 2, especialment amb 
l'escenari de prevenció, ja que segons l'ISA:

- Compleix tots els objectius ambientals establerts.
- Els resultats de gestió preveuen una reducció de la generació de residus.
- Els resultats de recollida selectiva i valorització són els més alts de totes les alternatives.
- Els resultats de valorització compleixen la directiva d’envasos.
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- És l’alternativa que comporta menys proporció de residus a disposició final  (abocador i 
incineradora).

- Els  resultats  de  residus  destinats  a  dipòsits  controlats  compleixen  el  objectius  de  la 
Directiva d’abocadors. El tractament de la Resta permet reduir encara més la quantitat i 
característiques de la fracció biodegradable entrada a abocador.

- Comporta  un  elevat  crèdit  energètic  derivat  de  reciclatge  i  el  crèdit  d’emissions  per 
reciclatge  més  elevat  que  compensarien  els  consums  de  combustible  i  les  emissions 
derivades de la recollida i tractament. A aquests crèdits per reciclatge caldria sumar l'estalvi 
deguts a la no producció, distribució, ús i gestió com a residus de béns de consum.

És  a  dir,  sembla  com si  es  fes  una  elecció  valorant  el  compliment  de  la  legislació 
(envasos i  abocadors) i  dels objectius establerts,  la reducció de la despesa energètica,  de les 
emissions  de  gasos  d'efecte  hivernacle  (GEH)  i  del  rebuig  final  i,  finalment,  els  resultats  de 
prevenció i valorització dels residus. 

Aquesta  elecció,  però,  no  existeix perquè  els  arguments  que  la  justifiquen  parteixen  de  la 
comparació  de  l'alternativa  escollida  amb  dos  escenaris  d'incompliment de  la  legislació 
(directiva d'envasos i directiva d'abocadors) i, per tant, inacceptables d'entrada. 

A més, els altres arguments aportats quant a impacte ambiental són també poc fonamentats:
- Contempla la prevenció de residus, però ni en el Progremic ni en la proposta de modificació 

de la llei de residus es contemplen mesures concretes d'aplicació d'instruments per a la 
prevenció  de  residus,  simplement  es deixa a mans del  context  econòmic  i  de la 
voluntarietat.

- Els resultats de recollida selectiva són els més alts de les alternatives però la diferència 
entre les alternatives 1 i 2 no és la recollida selectiva neta sinó la valorització material 
secundària que  aporta un plus de recuperació de materials.  Aquesta recuperació 
secundària és la que explica que hi hagi menor tractament finalista i menors 
despesa energètica i de GEH.

2.6. Resumint, en l'avaluació de l'ISA trobem tres escenaris:

- el primer és inviable per incomplir la legislació.
- el segon és inviable per incomplir la legislació i no té tractament de la fracció resta, per la qual 

cosa es perd tota la recuperació secundària.
- el  tercer  és  igual  que  el  segon  en  tots  els  aspectes  (recollida  selectiva  neta  i  bruta)  i 

incorpora tractament de fracció resta.

En essència, doncs,  no hi ha una elecció real ja que dues de les tres alternatives són 
il·legals. En qualsevol cas, si hi hagués una possibilitat d'elecció, es faria entre alternatives que 
disposen de plantes de tractament resta i alternatives que no disposen d'aquest tractament. 

Sembla doncs, que  l'únic objectiu de l'ISA sigui argumentar l'ús de tractaments de la 
fracció resta. Si això és així, caldria que, a més, es fes una valoració dels resultats per cadascuna 
de les alternatives tecnològiques de tractament de la fracció resta però això no és fa aquí ni a l'ISA 
del Pla d'Infraestructures per la qual cosa ni tan sols es fa una elecció en aquest sentit.
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Per tant, la comparació d'alternatives que preveu l'ISA és una fal·làcia contra la qual qualsevol 
alternativa que es limiti a complir la legislació resultarà vàlida. I això és el que es el Progremic 
justament;  no tracta d’assolir  objectius ambiciosos de recuperació sinó de complir la 
legislació.

2.7. Correccions proposades pel Progremic 

D'altra banda, l'ISA reconeix que, malgrat que el Progremic potenciarà l'estalvi de recursos i que 
diversos estudis avalen que aquest estalvi comporta beneficis, cal corregir els impactes ambientals  
que comporta  la  recollida selectiva i  les infraestructures  de tractament  de residus.  En aquest  
sentit, per tal de minimitzar el seu impacte, també es plantegen una sèrie de criteris per al disseny 
inicial de les instal·lacions on s'integrin els principis d’eficàcia i eficiència, així com les economies  
d’escala de forma que es tingui en compte tant la viabilitat tècnica i econòmica com els beneficis  
socials. 

La  selecció  de  processos  i  tecnologies  de  tractament  ha  de  permetre  que  les  instal·lacions  
implantades siguin: robustes, de forma que s’allargui la seva vida útil; senzilles, en el sentit de 
facilitar-ne l’operació i minimitzar els costos de gestió; i ampliables i modulables, per tal que es  
puguin adaptar a l’evolució de les necessitats de tractament.

En cap moment no es fa una avaluació de l'impacte ambiental de les diferents tecnologies que 
s'aplicaran per cadascun dels sistemes de tractament de residus, més enllà de fer referència a les 
millors  tecnologies  disponibles  (MTD).  Doncs  queda  prou  evident  que  és  incomplet  i  amb 
manca de rigor.

2.8. No hi ha comparació entre escenaris que compleixin el marc normatiu

El que hauria de fer l'ISA és comparar a nivell tècnic diferents alternatives de gestió de residus i de 
recollida amb diferents nivells de recuperació dels diferents materials i veure quines són les més 
favorables ambientalment per tal de donar arguments tècnics a l’elecció política entre les diferents 
alternatives. 

Justament això és el que no fa, per tant, cal concloure que el Progremic és un programa on 
únicament es tenen en compte eleccions polítiques sense cap justificació tècnica.

ADDENDA: Errors en la presentació de les dades
A falta d'una anàlisi  més aprofundida de tot el document cal esmentar que la taula resum de 
l'alternativa 2 conté errors ja que els sumatoris de les diferents fases de recuperació de residus no 
són correctes.

3. Incompliment de la normativa vigent

3.1. Llei Reguladora de la Incineració 11/2000:

No s’han refós ni harmonitzat els textos en la revisió de la Llei reguladora, segons marcava la 
Disposició final segona on es marcava el termini d’1 any:

9



Article 2. apartat 1: La incineració de residus s’ha d’ajustar al que determina el Catàleg de  
residus de Catalunya. Pel que fa als residus municipals, l’actuació s’ha de limitar al tractament del  
rebuig (la negreta és nostra).

Article  4:  Considerem  inacceptable  la  no  incorporació i  vulneració dels  continguts  i 
obligacions establertes per la vigent Llei de Regulació de la Incineració 11/2000

Apartat  1:  Els  programes  de  gestió  de  les  diferents  administracions  públiques  han  
d’especificar  els objectius quantificables  de reducció  i  valorització de residus,  i  destinat  
recursos per a assolir aquests objectius.
Apartat 2: Els municipis que utilitzin la incineració con a sistema de disposició del rebuig 
han de fixar objectius quantificables de reducció i valorització de residus municipals.
Apartat 3: El Govern, en el marc de les seves competències, ha de vetllar perquè tots els  
plans de minimització de residus s’ajustin al que estableix aquesta Llei.

Article 5: El Govern ha de promoure en l’aplicació de la LERE els sistemes de retorn i de dipòsit  
d’envasos, especialment per als que tenen un volum igual o superior a dos litres i per als envasos  
de productes tòxics i perillosos.

Article 6:
Apartat  2:  El  Govern,  conjuntament  amb els  ens  locals  implicats,  ha  de  programar  el  
tancament de les instal·lacions si la disminució del rebuig ho permet, sense que això pugui  
implicar, en cap cas, l’increment de l’ús d’abocadors.
Apartat  3: Les  administracions  públiques  de  Catalunya  han  d’establir  els  instruments  
necessaris perquè el material  reciclable procedent de la recollida selectiva d’envasos es 
destini a la valorització material.

3.2. Decret d’incineració 80/2002 de transposició Directiva incineració 2000/76/CE

Determina que totes les activitats d’incineració i coincineració estan sotmeses a complir la 
Directiva. En canvi es permet realitzar proves amb la crema de residus (llots de depuradores) 
a cimenteres o plantes tèrmiques (assumint plàstics o mobles a la categoria de biomassa 
quant són residus municipals), o es contempla que el rebuig de les plantes de tractament de 
fracció resta mitjançant processos mecànics-biològics es puguin utilitzar com a combustible 
derivat de residus a les cimenteres o tèrmiques. S’introdueix així el perill de descatalogar 
residus per reconsiderar-los com a recursos combustibles.

3.3.  No  s’ha  considerat  els  resultats  de  la  votació  del  Parlament  Europeu  del 
13.2.2007:  en contra de considerar la valorització energètica o incineració de residus com a 
valorització de residus i si com a tractament finalista. Contràriament el DMAH potencia la crema 
de residus com a valorització  energètica  en els  Programes de gestió de residus municipals  i 
industrials.
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3.4. Incompliment de la Llei Reguladora

La  Llei  Reguladora  preveu  la  realització  de  Programes  de  prevenció  i  de  gestió  dels  residus 
municipals. Els programes de gestió de residus amb aquest ja és el tercer que es desenvolupen, 
però els específics de prevenció i reducció de residus son els oblidats.

4. Principis generals

4.2.   Principi de proximitat i suficiència  

Principis  generals:  Es  preveu  que  la  gestió  de  residus  incorpori  aquests  dos  principis,  sens 
perjudici, però, que la valorització sigui en tot cas, prioritària.  

Queda ben evident que es preveu vulnerar aquests principis comunitaris, ja que si observem la 
distribució territorial de les 7 zones, veiem que l’exportació de residus de la Regió 1  Metropolitana 
de Barcelona amplia  territori  per  disposar  de terrenys  per  ubicar  les  seves  instal·lacions.  I  si 
observem el PTSIGR les infraestructures de tractament finalista (abocadors i plantes de tractament 
resta) que es preveu per les comarques de les terres de ponent son gairebé les mateixes que a la 
regió 1 (Barcelona), quedà ven evident que aquestes comarques rebran residus d’altres regions.

Principi de mixticitat i complementarietat de models de gestió

S’inclou en el programa aquest nou principi pel qual, entenent que es proposa un model base,  
cada territori definirà aquell model de gestió que millor s’adapti a les seves característiques i als 
tractaments de recuperació que s’hagin establert d’acord amb les millors experiències obtingudes.  
Així s’han de considerar en cada cas el sistema més adequat de: models de segregació, sistemes  
de recollida, tecnologies de tractament i valorització. 

Tot reservant la independència municipal a l’hora d’escollir entre un model de gestió o un altre,  
per tal de complir amb els objectius establerts, el Programa inclou estratègies per promoure i  
potenciar  determinats  models  en determinats  territoris  en funció de les seves característiques  
urbanístiques, territorials i socioeconòmiqes.

Així ho recull el Programa però en tot el document no es considera en cap cas d’altres models de 
gestió de residus existents o possibles, tampoc no es fa cap recull, estudi de l’eficiència, i costos 
econòmics i ambientals d’altres models que funcionen al país amb bons resultats de recuperació 
(humit-sec “Residu Mínim”- únic model amb contenidors que assoleix els objectius del Progremic 
(2006)-, etc). 

El Programa solament desplega i preveu un model únic el de les  cinc fraccions, doncs no es 
preveu  en  cap  cas,  altres  models  ni  en  els  instruments,  ni  en  les  infraestructures,  ni  en  les 
actuacions d’informació ni educació ambiental. Continua la pràctica de marginació d’altres models 
recuperadors de residus.
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Model únic de 5 fraccions amb el manteniment del sistema de recollida dels envasos lleugers en 
contenidor groc o recollida diferenciada, malgrat aquests anys s’ha demostrat en els resultats la 
poca eficiència d’aquest model, i que comparat amb altres models com l'humit-sec (Residu Mínim) 
que presenten resultats que tripliquen la recuperació dels envasos i que a més, a nivell de consum 
energètic i d’estalvi econòmic en la gestió tenen un balanç millor que amb el contenidor groc. 

En el model de contenidor groc a l’any 2006 es van recuperar solament el 10,4% dels envasos, 
mentre que els municipis Residu Mínim van recuperar com a mitjana el 55% dels envasos; en pes 
això representa 7,75 kg/hab/any la mitjana catalana i 30 kg/hab/any el model RM.

Malgrat els mals resultats del model del sistema integrat de gestió Ecoembes, el Progremic no 
aposta per a la implantació generalitzada del sistema obligatori de dipòsit, devolució i retorn dels 
envasos  (SDDR).  Aquesta  possibilitat  està  contemplada  la  LERE  i  la  Llei  Reguladora  de  la 
incineració  12/2000.  Que  tants  bons  resultats  dona  a  països  que  l’apliquen  com  Alemanya, 
Dinamarca,  Finlàndia,  etc.  amb uns resultats del  75 al  94% de recuperació  dels envasos i  de 
reducció de la quantitat d’envasos produïts.

Proposem  que  es  formuli  el  reconeixement  i  les  actuacions  específiques  en  les 
necessitats i inversions necessàries pel desenvolupament amb normalitat del model 
Residu Mínim: i que contemplin aquests models i sistemes de recollida (com el porta a porta, 
multimaterial, ...), en les previsions, les inversions i els estudis d’eficiència. 

Principi de subsidiarietat i de responsabilitat compartida

Considerem que no es posen els instruments i les bases per ser un Programa democràtic i amb 
consens social, ja que es limita al procés d’exposició pública i als agents que han d’intervenir en 
la determinació del model i de les infraestructures necessàries (tipus, ubicació, etc.) només a les 
administracions  competents  (Agència  de  Residus  de  Catalunya  i  administració  local),  sense 
incorporar altres agents socials i ciutadania, que queden relegats a un paper secundari limitant la 
seva capacitat d’intervenció als processos d’exposició pública posteriors, incomplint els principis del 
VIé PAMA de la UE. 

És necessari un procés de participació i seguiment del desenvolupament del PROGREMIC i del 
PTSIRM seguint  una lògica del  consens (i  no de la  imposició)  social  i  territorial  mitjançant  la 
creació de Consells de zona per les diferents divisions territorials plantejades, amb capacitat real 
d’intervenció, que incorpori a la població i ens locals afectats als processos de presa de decisions 
sobre  les  diferents  accions  proposades  i  permeti  la  transparència  i  adequació  a  les  diferents 
realitats del país dels projectes d’instal·lacions a implantar. 

Considerem també que és un pla antidemocràtic perquè es basa en la indefensió a la que aboca 
als municipis i la ciutadania el projecte de Llei de modificació de la Llei Reguladora de Residus 
6/1993  (actualment  a  tràmit  parlamentari)  ja  que  per  evitar  entrebancs  en  la  ubicació 
d’infraestructures de tractament de residus es suprimeix el tràmit de llicència urbanística i són 
declarades d’utilitat pública i d’interès social. 
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5. Models de gestió

Amb els resultats obtinguts de recuperació dels residus del 24% a l’any 2006, amb més de 14 anys 
d’aplicació de la Llei Reguladora de residus, amb el foment del model únic de les cinc fraccions de 
forma generalitzada a Catalunya, es planteja la necessitat de variar de model de gestió de residus 
amb uns objectius de reducció de residus i de recuperació més ambiciosos per superar la situació 
de  crisi  actual,  aplicant  instruments  normatius,  econòmics  i  organitzatius,  i  d’infraestructures 
prioritzant les de recuperació abans de les de tractament finalista i de recuperació en brut.

Com hem descrit  en l’apartat 1 de la valoració de l’ISA, aquests Programa es una justificació 
descarada de la renúncia a un model més recuperador i sostenible, superant els dèficits actuals i 
posant els instruments, per aplicar el model de justificació de la recuperació en brut del que no es 
separa en origen i complir la normativa vigent. 

Proposem el foment i el suport al model humit-sec:

Aquest sistema de gestió parteix de la jerarquia ecològica, el criteri de proximitat i suficiència, de 
responsabilitat del productor i la corresponsabilització, i aplica un model de separació i recollida 
que disminueix el rebuig, augmenta la recuperació dels residus, minimitza els impactes i costos de 
la recollida i comporta simplicitat i comoditat dels ciutadans en la separació domiciliària.

Demanem que es contempli al PROGREMIC:
  
- Reconeixement  d’altres models de gestió  i  les actuacions específiques en les necessitats i 

inversions necessàries pel desenvolupament amb normalitat del model Residu Mínim: i que 
contemplin aquests models i sistemes de recollida (com el porta a porta, model multimaterial, 
etc), en les previsions, les inversions i els estudis d’eficiència. 

- Incorporar actuacions i recursos de sensibilització i comunicació específiques amb  recursos 
econòmics  quantificats,  per  a fomentar  la  recollida  als  municipis  que no desenvolupen  el 
model estàndard de les 5 fraccions.

- Garantir la incorporació al PROGREMIC i al Pla d’infraestructures les instal·lacions necessàries 
per  a  triar  i  recuperar  la  FIRM dels  municipis  que  decideixin  sobiranament  desenvolupar 
aquest model de gestió, ja que es basa en la realitat d’uns bons resultats de recuperació de 
residus. 

- Dotació de pressupost específic d’educació ambiental per models diferents al estàndard de 5 
fraccions.

6. Consideracions generals al PROGREMIC

Si partim de la diagnosi de la situació, les mancances i els errors de la gestió anterior, caldria 
haver plantejat una revisió amb profunditat per replantejar noves polítiques i un nou model de 
gestió, i optar per les solucions més eficients i sostenibles.
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En  els  aspectes  prioritaris  com la  prevenció,  un  major  aprofitament  i  qualitat  de  la  FORM i 
disminuir  la  quantitat  de  residus  que  van  a  tractaments  finalistes,  no  observem  cap  canvi 
significatiu,  encara que hi  ha aspectes  positius,  els  continguts  del  document de proposta  son 
abstractes i discursius, continuistes en les polítiques i  model de gestió, i que han demostrat 
tocar sostre i crearà conflictes socials i ambientals .

Encara que el document digui que el programa està plantejat en termes innovadors de ciutadania i 
amb  enfocaments  organitzatius  diferents,  que  la  prioritza  la  jerarquia  ecològica  i  un  pla 
d’infraestructures com no havia existit en anteriors programes, els resultats reals dels continguts 
del programa son de continuisme i conservadorisme, pobre en els objectius, ja que prorroga els 
objectius de  recuperació  del  48% del  antic  PROGREMIC al  2012,  amb manca  d’instruments 
econòmics i normatius i poc ambiciós. En definitiva no sembla, que pugui resoldre els problemes 
diagnosticats del model de producció, consum i gestió de residus insostenible actual.

No concreta  res del  que farà  el  DMAH-l’ARC per  desenvolupar normatives i  instruments 
econòmics i organitzatius (no en concreta cap a desenvolupar durant el període 2007-2012), que 
afavoreixin  els  objectius  de  prevenció  i  recuperació  màxima  dels  residus  i  de  participació 
ciutadana. 

Com sempre, si preveu d’elevar propostes a l’estat per desenvolupar els sistemes de dipòsit, 
devolució i retorn (SDDR) per alguns envasos i altres objectes, etc. Planteja que per reduir els 
bosses de plàstic es marquen uns objectius quantitatius (el 30% al 2010 i el 50% al 2012) a partir 
d’establir  acords  voluntaris  amb  els  distribuïdors  (el  sector  de  la  distribució  ha  rebutjat 
argumentant l’administració ha de regular-ho per normativa) i planteja que si no s’assoleixen els 
objectius de reducció al final del període prepararan mesures fiscals i normatives (que sembla que 
ara, fora d’aquest programa, es planteja si aplicar una taxa a les bosses de plàstic a partir de la 
resposta de diferents agents socials i econòmics). 

Com sempre les assignatures pendents d’aquest programa com als altres son; la prevenció en 
termes reals, la planificació i aplicació els instruments més eficients que son els econòmics i fiscals 
(com reconeix el document) es releguen per a un futur (o be, que s’estudiaran) i la participació 
ciutadana en la codecisió, que ni se’n parla. 

En  comptes  d’aplicar  el  principi  de  “responsabilitat  del  productor”  amb mesures  econòmiques 
dirigides als  responsables  de l’augment dels residus i  dels  impactes ambientals  a productors  i 
distribuïdors (gravàmens a les bosses, gravàmens als materials dels envasos i productes d’un sol 
ús o de curta durada,  obligatorietat del  SDDR, al  paper de publicitat,  etc.),  proposen que els 
municipis  apliquin  taxes  segons  cost  per  generació  de  residus  als  ciutadans,  quan  els 
consumidors -ara per ara- no podem exercir àmpliament el dret a consumir sense generar tants 
residus  i  una  compra  general  responsable,  i  continua  doncs,  responsabilitzant  al  ciutadà-
consumidor i no als seus responsables. 

En quan a les infraestructures i  les inversions constatem que les prioritats  continuen sent els 
tractaments de finals de canonada i no en la prevenció i l’aprofitament de la brossa orgànica, 
posposa algunes millores de les plantes de FORM posteriors a l’any 2011-2024. Es metropolitanitza 
tot el territori català plantejant el mateix model que a l’AMB, amb el concepte d’ecoparcs, model 
fracassat  i  que  ha  representat  un  frau  ambiental.  I  de  forma  impositiva  i  antidemocràtica 
s’amenaça en imposar instal·lacions de tractament de residus encara que ajuntaments o ciutadans 
s’hi  oposen,  doncs  s’ha  presentat  la  modificació  de  la  Llei  Reguladora  en  aquest  sentit  i  es 
presenta com a Pla Territorial sectorial d’infraestructures de residus. 
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Per fer complir  el PROGREMIC no es preveu augmentar la dotació d’inspecció per al  control  i 
seguiment del seu compliment, un aspecte més que ens fa pensar en la manca de voluntat per 
assolir a l’any 2012 els pocs objectius que marca aquest programa. 

7. La Prevenció de residus

Els  resultats  d’augment  dels  residus  municipals  són  prou  evidents  i  els  responsables  directes 
d’aquest creixement son els residus d’envasos i embalatges d’un sol ús i altres objectes de curta 
durada i d’un sol ús que s’ha detectat que els darrers anys han augmentat significativament. 

- Del 1995 al 2006 augmenten un 49% els residus municipals 
- Del 1997 al 2005 augment del 65% dels envasos
- De 1997 al 2005 augment del 76% dels envasos lleugers
- Del 1993 al 2005 els envasos augmenten el 100%
- Els envasos representen més del 30% de la brossa
- Augment de la fracció resta representa el 27% (diversos; RAEE, plàstics, etc) 
- Solament es reciclen el 10’4% dels envasos lleugers posats en circulació 
- Augmenta el paper publicitat no desitjada i premsa gratuïta

Amb els resultats i dades exposades, la política i els instruments aplicats pel DMAH –ARC han estat 
insuficients i ineficaços per invertir les tendències de producció de residus i especialment els dels 
productes d’un sol ús, de forma eficient incomplint la normativa comunitària del Pla d’acció en 
matèria ambiental (PAMA 2000-2020), que planteja la necessitat de dissociar el desenvolupament 
econòmic a l’augment dels residus. 

En d’altres països europeus s’ha aconseguit invertir aquesta tendència (concretament Alemanya), 
tot fent que el creixement econòmic suposi menor quantitat de residus generats, entre d’altres 
agressions ambientals. 

7.1. La Prevenció de residus del PROGREMIC : termes abstractes i ambigus

Passem a fer esment en diferents aspectes que considerem significatius del document preliminar 
del PROGREMIC. 

Dels objectius:

- Objectius quantitatius de reducció de residus: insuficients i amb manca d’instru-
ments 

Es plantegen tres escenaris de generació de residus; un d’increment sostingut de la generació 
de residus, l’altre l’estabilització a valors del 2005 i 2006, i l’altre de reducció del 10% respecte 
el 2006. Opta per l’estabilització de generació per càpita en la primera fase fins el 2009 i la 
reducció del 10% al 2012 en relació a l’any 2006. El Parlament Europeu ja va aprovat en 
primera lectura el 13/2/2007, l’estabilització de la generació de residus al 2012 en relació a la 
produïda el 2008. 
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No planteja l’objectiu del 10% de reducció d’envasos que marca la LERE, doncs preveu reduir 
els residus d’envasos un 1%.

Tampoc veiem al document el com i quins instruments preveu en realitat; solament veiem 
intencions de “ promoure, fomentar, elevar a l’estat, s’estudiaran taxes, es faran estudis, etc”. 
Si no és amb voluntat política, amb calendari d’aplicació de mesures legislatives, obligatòries i 
econòmiques i fiscals com es farà?. Això no ho explica el document.

S’hauria de marcar objectius més ambiciosos de reducció, un 20% dels residus al 2012 i 
del 20% reducció d’envasos i d’un 50% de reutilització. 

- Planteja objectius de reducció de bosses de plàstic sense instruments; 
Com si fos un brindis al sol, com amb la LERE, ja que planteja reduir les bosses de plàstic un 
30% al 2010 i el 50% al 2012, mitjançant acords voluntaris amb els distribuïdors. Planteja que 
si no s’assoleixen els objectius de reducció al 2012, prepararan mesures fiscals i normatives. 

Del tot ineficaç, ja que de totes les experiències que s’han realitzat al país i a d’altres indrets 
d’arreu, s’ha demostrat que l’instrument més eficaç ha estat l’aplicació de tributs ambientals a 
la bossa per desincentivar el seu consum , com a Irlanda amb un 95% de reducció en tres 
mesos d’aplicació. 

Recentment l’ARC públicament reconeix,  que no incorpora en aquest programa -pel qual 
dubtem de la seva voluntat- però es planteja estudiar la viabilitat jurídica i estudiar l’aplicació 
de mesures normatives i  fiscals a les bosses de plàstic, si  a l’any 2010 no s’assoleixen els 
objectius de reducció i la possibilitat a partir de l’any 2012 d’aplicar-les. 

No podem estar d’acord amb aquest plantejament tant conservador, ja que s’estan aplicant 
mesures normatives a la majoria de països i a més, el sector de la distribució està d’acord 
juntament amb d’altres agents socials i econòmics en dir que aquesta proposta voluntarista no 
resoldrà el problema, i que l’administració ha de ser qui reguli (Gremis, cadenes comercials, la 
CEDAC, la Fundació Prevenció de residus, etc). 

- Planteja prevenir la generació d’envasos i fraccions minoritàries; però sense cap 
mesura. Fomentar els circuïts HORECA de restauració.
Planteja que un sistema es la implementació del sistema SDDR dels envasos, per recuperar 
més envasos. Relega a l’estat les competències d’implantar el sistema de SDDR dels envasos, 
elevant la proposta a l’estat. 

Manca de voluntat  política ja que opta com a preferible elevar a l’estat  la regulació de la 
implementació del SDDR per determinats tipus d’envasos si al 2012 no s’aconsegueixen els 
objectius de valorització d’envasos del 25% dels envasos. També plantegen estudiar mesures 
complementàries  per  a  afavorir  la  reutilització  d’envasos  amb  normativa  específica  amb 
mesures econòmiques d’aplicació en àmbit autonòmic.

- Planteja la reducció de paper de publicitat no desitjada: també sense instruments;
Igual que amb les bosses no es planteja cap. Planteja que si no s’arriben a assolir els objectius 
de reciclatge al  finalitzar  el  2012 es plantejaran realitzar  un estudi  d’aplicació  de mesures 
normatives per regular-ho. 
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- Autocompostatge  i  foment  de  reducció  del  malbaratament  alimentari;  no  son 
mesures de prevenció de residus
Trobem un error de concepte el classificar el autocompostatge com a mesures de prevenció de 
residus, quan es un sistema d’eficiència de gestió de residus.
Les mesures dirigides a evitar el malbaratament alimentari tampoc son mesures de reducció de 
residus seran mesures d’aprofitament, que son interessants però no de prevenció de residus. 

Els instruments i les accions:

- Mesures genèriques basades en intencions; 
Basades en termes com; promoure, fomentar, lluitar, arribar a compromisos, acords voluntaris,  
es realitzaran estudis, política integrada del producte, la desmaterialització, estudis d’ACV, etc. 
Però no en propostes  concretes  per arribar  a assolir  els  objectius proposats.  No proposen 
instruments  normatius  ni  econòmics,  ni  un  calendari  de  prioritats  i  d’execució  amb  un 
pressupost que ho permeti.

Les propostes positives que es presenten- la gran majoria ja plantejades i aplicades fa anys per 
entitats  i  municipis-  per assolir  els  objectius de prevenció i  recuperació  es fonamenten en 
aplicar mesures d’acords voluntaris i de consens amb els col·lectius implicats.

Aquesta única via ja que s’ha demostrat que es insuficient i que calen mesures normatives i 
fiscals  decidides,  com  posar  gravàmens  ambientals  a  aquests  productes  i  aplicar  la 
responsabilitat del productor -el mateix sector de la distribució ho ha reconegut en les bosses 
de plàstic-.

- Distreure la responsabilitat del Govern: mesures com promocionar i ajudar en l’Ambienta-
lització dels esdeveniments o les compres verdes (pactes entre les administracions), es desvien 
les competències i la responsabilitat en el compliment d’uns criteris i l’obligatorietat d’algunes 
accions, quan hauria de ser el propi govern català qui aprovés mesures obligatòries dirigides a 
les administracions i institucions, per tal de complir criteris de prevenció, desmaterialització i 
consum responsable. En canvi ho deixa en mans dels municipis, acords entre administracions i 
els privats.

- No es compleix la responsabilitat del productor: en les propostes presentades posen al 
mateix calaix els comerços i activitats econòmiques (que considerem molt positiva), que als 
ciutadans a l’hora d’aplicar el criteri de responsabilitat i aplicar el sistema de pagament per ge-
neració, ho justifica com a mesura de justícia ambiental i transparència. 

La  responsabilitat  del  productor  l’ha  d’assumir  qui  produeix  i  distribueix  productes  que es 
converteixen en residus, i si s’aplica en la situació actual a la ciutadania (com ja ha estat a 
Torrelles  on es  va  provocar  una verdadera  revolta  social),  se  situa  en un parany  injust  i 
d’indefensió, ja que es difícil amb l’oferta actual consumir sense generar tants residus, ja que 
l’administració ni ha regulat ni ha obligat als productors fabricar amb criteris de sostenibilitat. 
Primer cal penalitzar amb gravàmens la producció i l’ús de productes de curta durada i d’un sol 
ús, per obtenir i promoure productes i comportaments responsables i sostenibles, 
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7.2. Cal posar mesures per penalitzar jurídicament i econòmicament:

- Gravàmens als materials poc sostenibles: als responsables posar al mercat productes poc 
respectuosos amb el medi, d’un sol ús, amb sobreembalatge, amb substàncies contaminants o 
tòxiques i als objectes de curta durada. Que els productes internalitzin els seus costos ambien-
tals.

La Generalitat aplicar gravàmens extrafiscals amb finalitats no recaptatòries i si ambientals. 
Ara seria el moment d’aprovar-les i aplicar-les. Ja ho està fent en diferents camps (benzines, 
grans superfícies,..).

- Cost més elevat: al cànon de rebuig que vagi a tractament finalista. Caldria aplicar preus dis-
suasòries molt més elevades no com ara ni la proposta que ha presentat el DMAH de revisió de 
la Llei del cànon en procés de debat parlamentari (que ja varem presentar les nostres esme-
nes).

- Implementar el sistema SDDR

- Pagar per generar excés de residus: als grans distribuïdors de residus municipals: les ca-
denes i grans superfícies haurien taxes o preus públics al municipi per incrementar la produc-
ció de residus que no assumeixen ni per la taxa de residus comercials ni a Ecoembes.

- El Pla financer; 
Solament contempla 13 milions d’€ per a invertir en ajuts a la prevenció i que representen 2’16 
milions d’€ anuals, i  9 milions per al foment de la reparació, tot plegat representa uns 3’6 
milions anuals, i en I+D solament 9.000.000 d’€, que tot plegat comparats amb d’inversió amb 
infraestructures  1.064.377.730  milions  es  realment  pobre  i  desproporcionat,  quan  en  els 
objectius es diu que es la prevenció es la prioritat del programa.

7.3. Les nostres propostes:

- Donar suport al Parlament Europeu en mantenir l’ordre de prioritats de la Jerarquia ecològica 
de la gestió dels residus (prevenció, reducció, reutilització, reciclatge i al final el tractament 
finalista dels residus).

- El PROGREMIC hauria de marcar objectius clars de reducció,  com a mínim del  10% dels 
residus al 2012 i del 20% reducció d’envasos i d’un 50% de reutilització. 

- Suport i aprovació de la Llei Catalana de Prevenció de Residus al Parlament de Catalunya, en 
virtut de les seves competències i el Programa de prevenció de residus 

Ates el contingut de l’estatut d’Autonomia i les competències atribuïdes a la Generalitat en la 
matèria, i l’anàlisi de les possibilitats de la normativa estatal i catalana els eixos principals que 
fonamentin la proposta de rang de llei, serien les següents:
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- Criteris principals
1. Aplicar criteris normativa CE (Directiva 94/62/CE):

i. Prevenció en origen i prioritzar la reutilització
ii. Optar pels sistemes DDR i que comerços obligats a acceptar-los
iii. Criteris desmaterialització, ecodisseny i Producció Integrada del Producte
iv. Responsabilitat productor, instruments financers i fiscals

2. Garantir dret consum sense residus i responsable
3. Aplicar criteris d’ecoeficiència i desmaterialització 
4. Aconseguir  reduir  els  residus especialment  els  envasos  i  els  productes  de  curta 

durada
5. Estalvi de recursos, consum d’energia i materials
6. Descartar la incineració sistema valorització
7. Marcar objectius de reducció i reutilització
8. Aplicar mesures econòmico-fiscals per incentivar la desmaterialització i desincentivar 

el consum d’envasos i embolcalls d’un sol ús: que afavoreixin la reducció de residus; 
taxes a la producció i distribució de productes d’usar i llençar, taxes disuassòries 
sobre els envasos i embolcalls d’usar i llençar, les bosses de plàstic, els materials 
tòxics i perillosos, etc.

9. Generalitzar  sistemes  de  dipòsit/devolució  i  retorn  (SDDR)  per  les  corrents 
majoritàries d’envasos i d’envasos de productes perillosos

10. Accions eficients educació consum responsable i responsabilitat compartida
11. Plans comarcals i municipals de prevenció de residus: objectius, calendari i mesures 

concretes amb ritmes creixents gradualment.
12.Marcar  obligacions  a  les  administracions  públiques  i  institucions:  en  prevenció  i 

reutilització 
13.Mesures incentivadores per a la industria i el sector de la distribució que redueixi els 

residus i que incorporin mesures de reducció o reutilització
14. Calendari i instruments fiscals i organitzatius
15. Desplegar indicadors prevenció i metodologia dades

- Ampliació del pressupost de les Ordres de subvenció per a la prevenció 

- Objectius  

Donada la poca eficiència de la normativa vigent en complir els objectius generals, proposem 
establir uns objectius específics de reducció i reutilització, acompanyats d’instruments fiscals i 
organitzatius el més eficients possibles per assolir els objectius ecològics:

1. Marcar objectius de reducció residus (2008-20012):   
• 10% reducció de residus municipals 
• 20% de reducció pes i nombre envasos, i toxicitat. 
• 50% de reducció paper publicitari no desitjat
• Calendari gradual implantació: primer l’eco-taxa bosses plàstic

2. Prioritzar la reutilització d’envasos (2007-2012  )
• 50% envasos primaris i comercials.
• Obligació acceptar envasos reutilitzables establiments comercials per a cada línea 

de producte 
• Promoure els sistemes de venda granel per alimentaris i productes neteja, etc. 
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• Promoure l’estandardització envasos primaris i comercials
• Calendari gradual d’implantació (aigua, cervesa, refrescs, sucs, llet i cava)

8. Objectius previstos de recuperació de residus 

8.1 Els resultats 2006

L’objectiu del Progremic (2006) era recuperar materialment el 48% dels residus municipals a l’any 
2006 i els resultats a l’any 2006 han estat molt pobres el 24% de recuperació. 

El resultats més deficients has estat; la brossa orgànica, els envasos i la reducció de residus amb 
destinació tractament finalista. Com es pot observar el  2006 la brossa orgànica solament s’ha 
reciclat el 12’6% quan l’objectiu era el 55% a l’any 2006. Els envasos el 10’4% al 2006 quan els 
objectius eren el 25% a l’any 2006.

Els  76% dels residus van a abocadors i incineradores. A l’any 2006 el 60% dels residus s’han 
abocat i el 16% s’han incinerat. Des del 1995, la incineració ha augmentat un 18’7% i l’abocament 
en un 37’5%. Des de l’aprovació del PROGREMIC ( 2001-2006) la incineració ha augmentat un 
4’5% i l’abocament en un 10%. 

Davant l’augment dels residus i d’aquests pobres resultats de recuperació es posa en evidència el 
model i política actual i la insostenibilitat d’aquesta situació, i fa del tot necessari es plantegi un 
model diferent de gestió, partint d’analitzar quines son les raons del fracàs i plantegi les noves 
solucions.  Doncs,  aquesta tasca no s’ha realitzat de forma rigorosa i  amb voluntat  política de 
canvi. 

8.2. Valoració objectius recuperació 

Hi  ha hagut forces  propostes  positives  en els  comentaris  lliurats  a la  Comissió  de treball  del 
PROGREMIC del Consell de prevenció, presentats per la Diputació de Barcelona, per altres entitats 
municipalistes  i  altres  organitzacions,  i  que anaven per  la  direcció  de  posar  més instruments 
eficients, dissuasoris i coercitius a aquells que vulnerin la llei i no compleixin els objectius i que no 
s’han recollit.

De forma conformista el programa posposa els mateixos objectius de recuperació de residus que 
pel any 2006 en l’antic programa, el 48% a l’any 2012. Considerem del tot insuficient i poc 
ambiciós,  si  realment  hi  ha  voluntat  política  en  proposar  un  model  de  gestió  amb  criteris 
sostenibles que superi la crisi actual.

Opinem  que  s’ha  cedit  a  pressions  dels  sectors  més  conservadors  de  la  societat  catalana, 
d’ajuntaments potents i mandrosos, de sectors d’associacions municipalistes que no volen aplicar 
la Llei Reguladora i de lobbys de gestió i tractament dels residus, i del sector de l’envàs i que la 
clau d’aquest programa es renunciar a assolir millors índex de recuperació neta en origen, per 
assolir els objectius normatius amb el tractament resta. 
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Constatem que s’ha presentat propostes parcials positives i encertades (proposades fa anys per 
entitats ecologistes i alguns ajuntaments), com limitar el 15% dels impropis de la FORM a les 
plantes de recuperació.

En una primera proposta de redacció del juliol del 2007 es va  incorporar al retorn del cànon pel 
concepte  de  fracció  vegetal  i  l’autocompostatge  (que  en  la  darrera  versió  de  l’octubre  es  va 
retirar), ho considerem molt negatiu que s’hagi retirat. 

No s’han encarat les solucions, com no posar els instruments per penalitzar al infractor i premiar a 
les bones pràctiques de reducció i recuperació dels residus especialment la brossa orgànica. No 
s’apliquen mesures  realment  dissuasòries  a aquells  municipis  que no inicien  la  recollida  de la 
FORM, no assoleixin els objectius de recuperació marcats i no redueixin els rebuig a tractament 
finalista.

Com amb la prevenció, moltes propostes positives es situen en l’estadi de les bones intencions 
com; aconseguir un compost de qualitat, doncs si no es planteja quin ha de ser la normativa i el 
control de la gestió de les plantes de compostatge, ni quines garanties de qualitat en el compost, 
es abstracta i no resolt els dèficits. 

Les infraestructures  de tractament  de residus;considerem que es un pla  que no respon a les 
necessitats que te el territori català per superar els resultats deficients de recuperació de residus, 
es basa en els mateixos errors i dèficits  dels programes anteriors.  No aposta seriosament per 
aplicar criteris de descentralització, simplicitat tecnològica i de corresponsabilitat de tots els agents 
socials  i  ciutadania,  i  no contempla  processos  de participació  ciutadana  en el  consens de  les 
instal·lacions i pot dur a conflictes importants al territori  i  un esglaó més a aprofundir en una 
gestió  insostenible  dels  residus  a  Catalunya.  I  també  és  una  pura  justificació  de  l’opció  del 
tractament de la fracció resta.

8.3. La brossa orgànica

Els resultats:

La  recollida  selectiva  de  la  brossa  orgànica  és,  el  gran  fracàs  de  la  gestió dels  residus. 
Representa un 36% de la brossa total produïda i que és fàcilment identificable per la població i 
tècnicament fàcil de recuperar, segueix essent la ventafocs de la recollida selectiva. 

L’any 2006 s’han recollit selectivament només 256.000 tones de fracció orgànica; d’aquestes, però, 
aproximadament un 20-25% són impropis —residus no orgànics— amb valors màxims del 58’2% 
(en zones urbanes). Nivells inacceptables per a realitzar un compost de qualitat amb possibilitat de 
ser aprofitat en agricultura, jardineria o gestió forestal. Si descomptant aquests impropis, veiem 
que a Catalunya només es recupera el 12’6% de la FORM, quan  l’objectiu del PROGREMIC 
pel 2006  era del 55% de recuperació-, i si no ha un canvi radical en les polítiques de models de 
gestió, tampoc no s’acomplirà al 2012. 

Malgrat tot, 13 anys després de la vigència de la Llei reguladora que obligués al lliurament separat 
de la brossa orgànica d’un mínim del 50% es segueix incomplint. 
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Les deficiències d’informació i d’una bona gestió de la FORM-FV:

- Informació insuficient i parcial de la gestió de la FORM-FV a Catalunya en els darrers anys i 
especialment dels fluxos de residus i del compost sortit dels Ecoparcs.  

- Manca d’informació de la qualitat i destinació del compost elaborades els darrers anys?.1 
- La majoria de les plantes de compostatge a casa nostra tenen problemes de gestió importants: 

o mala qualitat del compost (la majoria), 
o molèsties per olors (la majoria), 
o difícil sortida de comercialització del compost català i desprestigi com a substrat i 

fertilitzant, 
o admissió  de  la  qualitat  del  material  d’entrada  (la  majoria  no  posen  màxims 

d’impropis ni preus diferenciats), 
o el preu de cost adjudicat per tona barrera important per a una bona gestió de la 

FORM,
o incorporació a algunes plantes de compostatge de fangs d’EDARs i altres residus 

orgànics industrials (molèsties, impactes ambientals i manca de control)
o manca d’un reglament estricte d’explotació de les plantes de compostatge 
o manca de control efectiu i d’exigències d’un bon funcionament de les plantes per 

part de l’ARC, els titulars i altres organismes competents
- Manca  de retorn del cànon pel compostatge casolà i de recollida i tractament de l’esporga
- Manca de límits a l’entrada d’impropis i bosses de plàstic a les plantes de compostatge
- Manca d’un organisme Consell regulador de certificació del compost a Catalunya; de control de 

qualitat  del  compost,  que  certifiqui  i  garanteixi  la  qualitat  del  compost  i  que  reguli  els 
paràmetres de qualitat adaptant les més restrictives d’Europa.

- Manca de normativa d’olors i de requeriments i distàncies er a la ubicació de les plantes, per 
evitar impactes i molèsties.

Mancances en l’obligatorietat de la Llei Reguladora als municipis catalans

- Amb la modificació de la Llei 15/2003 tots els municipis catalans estan obligats a 
lliurar la brossa orgànica separadament i encara hi ha  municipis que no ho fan.  Un dels 
factors més importants que possibiliten els mals resultats de recuperació és el fet que encara 
hi ha municipis més grans de 5.000 habitants que no tenen accés a contenidors de recollida 
selectiva de matèria orgànica malgrat que la llei de residus 6/93 establia que el 1999 tots els 
municipis de més de 5000 habitants havien de recuperar el 50% de la matèria orgànica, però 
que amb la revisió de la Llei al 2003 l’obligació arribava a tots els municipis catalans. Entre 
aquests, destaquen diverses capitals de comarca.

- Hi ha hagut permissibilitat amb sistemes de recollida que es despleguen a diversos 
municipis  que  són  confusos  i  subterfugis  per  no  aplicar  la  separació  a  les  llars,  com els 
contenidors  bicompartimentats  d’alguns  municipis  metropolitans  (Barcelona,  Ripollet, 
l’Hospitalet,  etc),  la  recollida  en  bosses  taronges  dins  de  contenidors  no  diferenciats 
(Barcelona).  Anys  després  que  els  ecologistes  estiguéssim  denunciant  el  fracàs  anunciat 

1 Unes 14.000 tones compost de les 19 plantes de compostatge de FORM a l’any 2004 (informe “El mercat 
del compost a Catalunya oferta i demanda-març 2004” encarregat per l’ARC a l’ESAB.
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d’aquests  models,  reflectits  en  uns  impropis  que  oscil·len  entre  el  22%  i  el  58%, 
malauradament les caracteritzacions ens han donat la raó.

Aquest és un fet que mostra un cop més, la manca de voluntat i d’instruments per a obligar 
als municipis catalans mandrosos a aplicar la recollida selectiva de la brossa orgànica de 
qualitat i es mostra clarament també, la deficiència dels models de gestió i recollida, de les 
campanyes d’educació  ambiental  i  comunicació  de bona part  dels  municipis  del  país,  i  les 
mesures  fiscals  dissuasòries  insuficients  per  a  fer  que  sigui  realment  prohibitiu  abocar  o 
incinerar .

- Campanyes  d’educació  ambiental:  Tampoc  no  s’han  fet  suficients  i  importants 
campanyes mediàtiques i institucionals donat prioritat a la separació de qualitat de la brossa 
orgànica  —malgrat  l’obligació  de  separar  la  FORM,  doncs  s’ha  fet  més  èmfasi  en d’altres 
recollides com la d’envasos—, recollida imprescindible i  prioritària per arribar als nivells  de 
recuperació òptims i reduir els impactes dels abocadors i incineradores.

- No s’ha donat suficient recolzament econòmic als municipis catalans i especialment als 
més petits i amb menys recursos econòmics.

- No s’ha resolt el com lliurar la FORM, resoldre la bossa de paper o bossa compostable, 
s’ha deixat en mans dels municipis la solució d’aquest greu problema de l’existència de plàstic 
al compost, doncs s’ha claudicat davant les dificultats del cost de les bosses i s’ha donat el 
missatge equivocat de que a les plantes de compostatge es treu les bosses i no dificulta el 
procés de compostatge, fet totalment erroni i que representa dels greus problemes de gestió 
de les plantes.

- Les infraestructures de tractament de la FORM i FV, les 20 plantes de compostatge i 1 
de  metanització  en  funcionament,  no  han  estat  suficients,  especialment  en  aquelles 
comarques amb municipis dispersos i amb una orografia muntanyenca. A més la majoria han 
estat mal gestionades. No s’han aplicat fins ara els criteris de proximitat i suficiència, ni de 
simplicitat  tecnològica.  L’exemple més evident  son el  funcionament  dels  Ecoparcs  que han 
representat un  frau ambiental i econòmic per a la ciutadania de l’àrea metropolitana de 
Barcelona, i que han comportat conflictes socials de gran magnitud, i que el DMAH-ARC ha 
permès aquesta situació.

Proposta i consideracions al nou PROGREMIC

Es parla  de la consolidació  de la  recollida selectiva de la  brossa orgànica  però a partir  de la 
diagnosi de la situació de partida descrita, s’hauria de parlar de la reconducció de la política i la 
gestió de la brossa orgànica.

Les propostes i accions de consolidació que es proposen en general positives, son insuficients, 
genèriques i en la gran majoria per definir: 

- Insuficients els objectius de recuperació de la FORM: planteja un 55% de recuperació 
de la FORM, que desprès de més de 9 anys d’obligació, i tenint en compte que hi ha municipis 
que ja recuperen més del 70%, que és l’aspecte prioritari de la gestió sostenible dels residus, 
considerem doncs, que es insuficient i  que s’hauria de plantejar objectius més ambiciosos. 
L’objectiu hauria de ser recuperar el 77% de la FORM.
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- No  es  defineixen  com  es  desenvoluparan  les  propostes  de  consolidació  de  la 
recollida selectiva de la FORM i FV; no diu quina planificació ni mitjans que es desplegaran 
per aconseguir;  el foment de sistemes de reducció dels impropis al 15% (positiu), el foment 
de la bossa compostable, , ni la determinació dels indicadors pel retorn del cànon, ni com serà 
l’obligació als grans generadors, petits comerços,  

- No defineix com s’obligarà als municipis a fer la recollida selectiva de la FORM a tots els 
municipis  ni  de  presentar  cap  calendari.  Si  parla  dels  instruments  del  cànon  però  son 
insuficients ja que el cost que es planteja no es dissuasori.

- El  compostatge  casolà  pels  municipis  petits i  de  comarques  disperses  s’adaptarà 
l’obligació  dels  servei  de recollida  de la  FORM pel  sistema del  compostatge casolà:  ha de 
quedar clar al nostre entendre, que s’ha d’oferir un sistema públic de recollida o compostatge 
comunitari per aquells veïns que no vulguin fer autocompostatge a casa seva.

- La millora de la qualitat de la separació de la FORM i del compost: 
- Com s’aconseguirà reduir al 15% els impropis per millorar la qualitat?. Proposem que no es 

retorni el cànon als municipis amb més del 15% d’impropis i posar preus dissuasoris a les 
plantes de compostatge segons la qualitat i que no s’acceptin a les plantes de compostatge 
amb un índex superior al 15% d’impropis a la FORM.

- No es diu com es regularà el sistema de recollida i deficiència en les campanyes d’educació 
ambiental  per  aconseguir  una  separació  de  qualitat:   municipis  que  vulneren  la  Llei 
(contenidors bicompartimentsts, etc), campanyes deficitàries i mal plantejades, etc. 

- Parla d’establir un sistema de garantia de la qualitat, diferenciant el compost de recollida 
selectiva del biodigestat (brossa barrejada), segons la proposta de la directiva de Biowaste 
encara per debatre a la UE. Però no concreta i pensem que caldria aprovar una normativa 
catalana de qualitat del compost i dels mecanismes de control i certificació. 

- No  proposa  cap  Organisme  de  control,  ni  certificació  de  la  qualitat  i  seguiment  del 
compost. Qüestió imprescindible per prestigiar el compost per tenir una bona sortida com a 
material valuós i no com ara, de desfer-se’n d’un residu problemàtic.

Mesura important  que s’aplica  als  països  de  la  UE amb bons resultats  de compost  de 
qualitat i que fa que les plantes de compostatge competeixin el mercat per la qualitat del 
seu compost. 

- No s’hauria d’autoritzar l’entrada a les plantes de compostatge de FORM als llots d’EDARs.

- Caldria adoptar la normativa més restrictiva de països de la CEE  per regular la qualitat del 
compost.

- El compost sortint de les plantes de compostatge, destinat als conreus o a la jardineria, 
hauria de ser apte per l’agricultura ecològica.

- Millora  i  control  de  l’explotació  de  les  plantes  de  recuperació  de  la  FORM-FV i 
compostatge:
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Es parla d’establir un requisits mínims (?) dels plecs de condicions tècniques de les plantes per 
assegurar-ne el correcte funcionament, d’assistència tècnica de l’ARC, analitzar els costos per 
homogeneïtzar les tarifes, desenvolupar una guia de suport explotació, etc. 

Considerem  que  el  que  s’hauria  de  prioritzar  l’aplicació  d’un  Reglament  de  funcionament 
estricte  a totes  les  plantes  de tractament  de  residus orgànics  i  realitzar  un control  públic 
estricte de l’explotació d’aquestes instal·lacions. Requereix doncs, un augment dels inspectors 
de l’ARC i dels recursos, amb aplicació de sancions severes pels incompliments del reglament i 
les normatives de la ambiental i de qualitat del compost (amb normativa més restrictiva que 
l’espanyola Real decret 824/2005). 

- Cal que l’ARC garanteixi un major control i bon funcionament de les plantes de compostat-
ge

- Que s’assegurin mecanismes d’inspecció rigorós i eficient, de control i personal qualificat de 
titularitat pública per a què es garanteixi que el compost sortint de les plantes compostat-
ge. Que l’ARC disposi de personal necessari quadruplicant el personal d’inspecció i no rele-
gar-ho a empreses externes. 

- Que el control sobre la qualitat del producte final i de les olors i emissions de les plantes de 
compostatge sigui molt més estricte. 

- Endurir el regim sancionador; per incompliment de la normativa, o mal funcionament de les 
plantes

- Que en cap cas la quantitat a pagar de la sanció sigui menor al benefici que ha reportat a 
l’empresa propietària aquest incompliment, alhora que es compensi a les persones afecta-
des pels possibles perjudicis que hagi ocasionat  aquesta infracció de la normativa.

- En cas de denúncies per infraccions: tancament de la planta fins que no s’hagi resolt el 
procés administratiu i legal per tal de conèixer-ne els veritables motius i s’hagin posat en 
funcionament els mecanismes necessaris o instal·lat la infraestructura necessària per resta-
blir el bon funcionament garantint la no afectació al medi o a les persones 

- En cas de denúncies per olors: obligació de realització d’un estudi d’olors que garanteixin 
una participació dels afectats.

- Proposta de protocols i normativa específica per a les plantes de compostatge:

- Actualment no existeix cap normativa europea, estatal o catalana que reguli les olors (con-
siderada contaminació atmosfèrica). A petició del Síndic de Greuges el Parlament està ela-
borant d’una Llei per regular la contaminació odorífera, que es previst l’inici aquest any 
2008. Cal donar-li urgència a aquesta Llei tant important. 

- Ja que en la LLIA hi ha buits importants en garantir aquestes instal·lacions, com d’altres de 
tractament de residus, les mesures de precaució i prevenció de molèsties i impactes. 

- Fer obligatori per a les instal·lacions de l’Annex II (no perilloses), en la tramitació de les lli-
cències, d’estudis d’impacte ambiental i en el cas de les plantes de compostatge. 

- No permetre l’activitat sense haver realitzat l’estudi d’impacte ambiental i  posteriorment 
l’autorització o llicència ambiental

- Quan un gestor ha ocasionat molèsties periòdiques als veïns, se li retiri la llicència com a tal 
i s'obligui al cessament de l'activitat sense opció a reprendre-la. 

- Creació de mecanismes obligatoris de participació i codecissió ciutadana abans de la cons-
trucció d’una planta com desprès en el seguiment del funcionament; que permetin a les ve-
ïnes i veïns de les poblacions més properes decidir i seguir d’una forma democràtica. Facili-
tant en aquest procés democràtic tota la informació que es sol·liciti.

25



- Donar plenes garanties jurídiques a fi que els espais naturals tinguin la classificació de sòls no 
urbanitzables d’especial protecció.

- La creació de jutjats especialitzats en matèria ambiental i potenciar les fiscalies del medi 
ambient, atesa la complexitat d’aquesta matèria.

- Planteja la necessitat de coordinació dels diferents programes de gestió de residus on 
es generen productes orgànics amb possible destinació a l’agricultura com el PROGRIC (residus 
industrials, fangs d’EDARs, ..) i el Pla de dejeccions ramaderes. 

Aquesta  iniciativa  el  CEPA-EdC  el  va  plantejar  a  l’ARC  fa  més  de  6  anys  sense  èxit.  Es 
plantejava fer un inventari i mapa de la generació de residus orgànics per comarca, per tal 
d’elaborar el mapa de producció de residus orgànics susceptibles d’aplicar-se al sol català. Es 
proposava aquest estudi per disposar d’informació detallada de la quantitat, tipus i punt de 
generació, per a determinar criteris de la jerarquia sostenible d’aplicació del compost i plantejar 
les actuacions pertinents i la coordinació amb els diferents Programes i Departaments de la 
Generalitat.

Aquests  estudi  s’hauria  d’haver  realitzat  abans  de  la  redacció  d’aquest  Programa.  Cal 
principalment determinar els criteris i condicions d’aplicació del compost al sòl dels diferents 
orígens, no solament coordinar els diferents programes com planteja el PROGREMIC.

Caldria estimular un model agrícola i ramader econòmicament viable i ambientalment sostenible, 
que permeti als pagesos continuar la seva activitat.

Tots  aquests  aspectes  ja  s’haurien  d’haver  estudiat  i  planificat  per  aquest  nou programa. 
Trobem una gran diferència amb els treballs i esforços que s’han realitzat per descriure les 
instal·lacions de tractament resta i les seves tecnologies.

Parla de fomentar la comercialització però no resolt com aconseguir-ho.

- No  proposa  iniciatives  parlamentàries d’obligatori  compliment  per  a  administracions 
públiques perquè absorbeixin el compost en obres públiques.

Instruments econòmics insuficients:

- No planteja atorgaments d’ajusts a explotacions que utilitzin compost o quines mesures 
de foment del compost es realitzarà.

- Facilitar els recursos i incentius necessaris a les cooperatives agràries per a gestionar-se els 
seus propis residus. En la línia que es segueix en altres països de la mateixa CEE.

- Dotar de més recursos a les inversions pel foment de la recollida de FORM, que son insuficients

- Les modificacions de la Llei del cànon son insuficients i limitades: per promoure uns 
bons resultats d’aplicació de la Llei, d’incentivar als municipis en obtenir uns resultats de reduc-
ció de residus i d’obtenir qualitat en la separació, i disminuir la quantitat de residus amb desti-
nació de tractament finalista.
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El tipus de gravamen que es proposen son insuficients i premia la incineració: 
- El preu és insuficient i no és dissuasori. Proposem 20€/tn i 5 punts més anuals
- S’incentiva i premia la incineració als municipis que portin els seus residus a incinerar ja 

que el cànon es inferior a d’abocament, ja que el cost d’inicineració serà de 5€/tn. Cal 
augmentar  més  el  cost  de  la  incineració  que  l’abocament,  te  més  costos  ambientals. 
Proposta 30€

- S’hauria de penalitzar encara més els municipis que no hagin iniciat la separació de la 
FORM al entrar en vigor aquesta llei proposa 20€. Proposta 40€

- Pels municipis que aporten més del 50% de residus recuperables proposem aplicar un cà-
non de 30€ a l’abocador i 40% a la incineració

- El cost del cànon de residus construcció 3€ es baix. Proposta 5 i 10€
- Tots els cànons han de ser progressius

- Els criteris de l’administració del Fons de gestió son poc plurals i no garanteixen 
criteris justos:

Els criteris que s’han aplicat fins ara, han compensat pel tractament resta als municipis amb 
més impropis a la FORM (AMB) i a l’EMSHTR que cobra l’import de 5€/tn pel tractament resta 
als Ecoparcs (al 2006 es va gairebé triplicar l’augment de retorn per aquests municipis).

Els  criteris  de  reton  del  cànon:  no  incorporen  el  retorn  per  la  recollida  d’esporga  ni  pel 
compostatge casolà i els actuals no son gens dissuasoris ni incentivadors pels municipis que 
fan més esforços i recuperen els materials de més qualitat.

La  Llei  ha  de  garantir  criteris  de  distribució  i  retorn  del  Fons  justos  ambientalment  i 
econòmicament, compensant als municipis amb millors resultats de separació de la FORM i els 
altres materials.

Les infraestructures de tractament de la FORM-FV:

Fem valoració de l'informe de les diferents tecnologies estudiades, doncs malgrat que la jerarquia 
de criteris posa en un primer lloc a la prevenció i minimització, reutilització i reciclatge dels residus, 
es constata que es dóna el major èmfasi a les instal·lacions de tractament de la fracció resta i de 
caràcter finalista. 

Constatem que s’apliquen els criteris de proximitat i suficiència malgrat que s’anomenin de forma 
reiterada: per la planificació de les infraestructures s’apliquen més en funció de la realitat existent 
en quant a disponibilitat actual d’instal·lacions de caràcter finalista que per un veritable esforç 
descentralitzador de les instal·lacions. 

En aquest sentit és clar que les delimitacions territorials de zones com la Regió Metropolitana o les 
comarques de Tarragona apliquen aquest criteri d’una forma més aviat “laxa” per incorporar a 
aquells territoris els abocadors i incineradores disponibles.

Al quadre queda clarament reflectida la desigualtat entre les 29 instal·lacions de recuperació de 
FORM i les 70 instal·lacions de final de canonada:
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INSTAL·LACIONS actuals noves total capacitat

Plantes de compostatge 20 5 25 494.350 tn

Plantes de metanització FORM - 4 4 263.000 tn

Total plantes recuperació FORM 29 44%FORM (generada) *

Plantes triatge ELL, FIRM i multimaterials 10 6 16 275.500 tn

Plantes tractament resta 3 30 33 2.956.000 tn

Abocadors 25 8 33 1.300.000tn

710.000 tn

Total tractament finalista 70 4.966.000 tn

*Capacitat tractament FORM any 2012, calculant la FORM del 35% de la generació brossa
**No defineix destinacions dels CDR (les incineradores  o altres com les cimenteres)

Si analitzem cada una de les 7 zones també observarem la desigualtat de la distribució geogràfica 
de les infraestructures on pesen les prioritats de les instal·lacions de tractament finalista i el dèficit 
de les plantes de recuperació de la FORM  i la necessitat de descentralització de les plantes de 
recuperació per cobrir la necessitat amb criteris de ostensibilitat i proximitat.

ZONA PLANTES FORM TRACTAME
NT RESTA

ABOCADORS 
INCINERADORES

TOTAL 
FINALIST
A

Zona 1: 4.702.379 habitants
185 municipis. 
Regió Metropolitana BCN

13
(5 noves 2 PC i 3)

8
(5 noves)

6+2= 8
(3 nous aboc)

16

Zona 2.  596.774 habitants
189 municipis
Comarques Gironines

5
(1 nova PC)

6 noves 7+1= 8
(2 nous aboc)

14

Zona 3:  462.146 habitants
180 municipis
Comarques Centre

3
(1 PC nova) 5 noves 6

(2 nous aboc)

11

Zona 4:  494.830 habitants
108 municipis
Comarques Tarragona

2 3 noves
2+1= 3
(1 nou aboc)

6

Zona 5:  178.314 habitants
75 municipis
Comarques Terres Ebre

2
(1 PC nova)

2 noves 2 4

Zona 6: 317.183 habitants
149 municipis
Comarques Ponent

2 6 noves 7
13

Zona 7:  68.386 habitants
77 municipis
Comarques Alt Pirineu-Val Aran

2 3 noves 3
6

TOTAL 29 33 37 70
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No es  resol  el  dèficit  en  infraestructures  de  caràcter  preventiu  i  recuperador  amb 
criteris de descentralització: 

Al PROGREMIC es planteja arribar a recuperar el 55% de la FORM i el 75% de l’esporga i solament 
estan dimensionades per assolir la capacitat de tractament del 44% de la FORM generada segons 
previsions al 2012.

El disseny, dimensionament i ubicació de les plantes hauria de contemplar uns criteris diferents, 
tenint en compte les característiques del territori dels municipis no metropolitans; de simplicitat 
tecnològica,  augmentar  el  nombre  i  disminuir  la  capacitat,  com  a  mínim  segons  el  tipus  de 
comarca hauria de tenir una planta de compostatge i optar per la possibilitat del funcionament de 
Plantes Agrícoles de Compostatge, on es concilien dues activitats complementàries i amb un suport 
a la supervivència de l’activitat agropecuària en regressió.

Sembla que aquesta proposta contrasta amb les línies del nou model que es basa en instal·lacions 
centralitzades de grans dimensions i que s’opta per a la reconversió de les plantes de compostatge 
en plantes de metanització o com a complement , per motius de la qualitat del materials que entra 
a les plantes i de l’espai disponible.

La metanització és sostenibles sempre que s'apliqui a la FORM procedent de recollida selectiva en 
origen, però que no poden servir com a via de sortida per aquells municipis que no volen fer-la, i 
amb dimensions més petites (màxim 60.000 tn) no amb les dimensions que s'estan projectant, 
que es on rau els problemes actuals de les plantes de metanització existents a casa nostra.

- Les Plantes de   compostatge:  

Es proposen 5 plantes de compostatge de nova construcció, amb un total de 25 plantes a l’any 
2012. 

Estan projectades plantes o ampliacions de plantes de comspostatge i metanització de gran 
capacitat,  amb  el  que  això  comporta  de  complexitat  tecnològica,  d’impactes  ambientals  i 
despeses energètiques  en el  transport.  I  que no respecten el  criteri  de  descentralització  i 
proximitat. 

Trobem a faltar altres instal·lacions de capacitat més reduïda i de criteri de descentralització i 
eficiència  energètica,  de  simplicitat  tecnològica  per  a  municipis  petits,  dispersos  i  de 
comunicació difícil. Sistemes més eficients per aquest tipus de municipis i a més dona suport a 
un sector  econòmic tant castigat  com la pagesia,   per  aquells  territoris  que per  les seves 
característiques  geogràfiques i  orogràfiques  requereixin  d’un altre  tipus de model,  com les 
Plantes Agrícoles de Compostatge (PAC). 

Donat que una bona part del territori català respon a aquestes característiques pot ser una 
bona  solució,  tant  des  dels  criteris  de  la  sostenibilitat  dels  tractaments  com  des  dels 
socioeconòmics en donar suport a un sector econòmic com la pagesia “en vies d’extinció”. 
Aquest és un model força desenvolupat a estats de la Unió Europea com Àustria, on el 60% 
del compost s’elabora amb aquestes petites plantes de compostatge.

Dels  sistemes més tecnificats  (túnels,  tambors,...)  es troba  a  faltar un recull  de  costos  i 
despesa energètica. Algunes d'aquestes tecnologies incorporen sistemes de producció de CDR 
(combustibles derivats de residus) per la qual cosa s'haurien de descartar immediatament 
ja que promouen la incineració de residus i els impactes ambientals i sanitaris que ocasionen
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En l'anàlisi de totes les tecnologies també es troba a faltar les emissions de gasos d'efecte 
hivernacle tot i que aquest és un factor que cal tenir en compte a l'hora de triar una tecnologia 
o una altra.

- El tractament biològic anaeròbic:  

Es preveuen 5 plantes de nova construcció i veiem l’actual de l’Ecoparc 2.

No  es  donen  xifres  exactes  de  costos  econòmics.  Aquestes  dades  i  informació  s'haurien 
d'incorporar, si més no, per les plantes que estan en funcionament a Catalunya i de les quals 
les administracions públiques són les propietàries. Tampoc no hi ha una valoració tècnica en 
profunditat de les diferents tecnologies; només s'informa de l'estat comercial de la tecnologia 
sense entrar en possibles problemes dels sistemes. 

Això és especialment preocupant en tecnologies com Valorga que es valora així: “Empresa 
amb àmplia experiència amb el subministrament del seu procés de digestió anaeròbia seca que  
disposa d’un nombre significatiu de referències a diferents països de la UE amb FORM, RESTA i  
RM en massa.” .  La realitat  és que la  tecnologia  Valorga està provada en petites  plantes 
(màxim 50.000  tones)  i,  especialment  per  a  FORM de  bona qualitat.  Les  experiències  de 
plantes més grans i que tracten matèria orgànica provinent de separació mecànica han donat 
molts  problemes,  inclosa  l'explosió  d'un  digestor  a  Corunya.  És  també  la  tecnologia  de 
l'Ecoparc 2 que ja ha demostrat que no és vàlida per al tractament de residus en massa ni de 
la  brossa  orgànica  de  baixa  qualitat  com  la  que  es  recull  a  municipis  com  Barcelona  o 
l'Hospitalet.

En el cas de Ros Roca, subministradora de la tecnologia de l'Ecoparc-1 es valora així “Disposa 
de referències  tant  en plantes amb digestió  com compostatge per  al  tractament  de RM i  
FORM. Tot i que el funcionament del procés de digestió (BioStab) amb FORM ha estat provat  
des de fa anys, el funcionament amb RESTA és més recent. El funcionament continuat de les 
noves plantes tractant RESTA a escala industrial haurà d’avalar els rendiments i resultats del  
procés.”, com si ni hi hagués cap planta propera tractant fracció resta i no se'n pogués fer cap 
valoració. Considerem que molt greu i demostra la  política de continuïtat i que demostra 
que no es volen analitzar ni resoldre els problemes de base del model actual.

Resum de propostes

1. Obligació en el compliment de la Llei Reguladora de residus, el DMAH  ha d’obligar a tots els 
municipis de Catalunya a dotar del servei de recollida selectiva de la brossa orgànica correc-
tament a tot el municipi 

2. Obligació de presentar un Pla i calendari de desplegament de la separació de la 
FORM als municipis que no l’han implantat o que ho hagin fet parcialment.

3. Augment gradual del cànon de disposició del rebuig i aplicació de preus de cànon dissu-
asoris per aquells municipis que no han implantat la separació de la FORM. I aplicació del cà-
non a la incineració de residus.

4. Objectius de recuperació de la brossa orgànica del 70% a l’any 2012.
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5. Posar mecanismes pel compliment i control de la separació de la FORM pels grans generadors 
de FORM.

6. Cal marcar objectius de qualitat de la FORM per evitar que arribi amb un grau d’impropis 
superior al 15% en pes. Articular mesures de penalització a l’entrada en planta amb preus 
superiors a partir del 10% d’impropis. No percebre cap import pel retorn del cànon.

7. Impulsar la creació d’un Consell Català de Certificació de la qualitat del compost en 
coordinació amb el Sistema Europeu de Qualitat, de propera creació

8. Mecanismes de control i exigències de gestió correcta de les plantes de compostat-
ge: cal evitar la mala gestió que comporta problemes i molèsties amb males olors i un com-
post de baixa qualitat, pràctica habitual a les nostres plantes

9. Promoció de l’ús de compost per a agricultura, jardineria i paisatgisme. Impuls d’iniciatives 
parlamentàries per tal que les administracions públiques absorbeixin el compost en obres pú-
bliques i diferents usos. Atorgament d’ajuts per a aquelles explotacions que utilitzin compost 
per a adobar els camps, per hectàrea, tal i com es fa a Itàlia.

10.Promocionar el sistema de recollida porta per porta: que d’una forma implícita obliga a 
separar a tothom i permet un seguiment i control més proper de la participació i la qualitat de 
la separació. 

11.La obligació és lliurar separadament la FORM sense marges per a la picaresca, ja que al-
guns sistemes de recollida com els contenidors no específics de FORM (recollida pneumàtica, 
bicompartimentat, o contenidor únic) amb tria sistema optibag, etc. no compleixen la norma-
tiva. Son sistemes complexes, costosos, opacs i que generen molt rebuig.

12.Evitar l’ús de la bossa de plàstic. No s’hauria de permetre l’us de bosses de plàstic, s’hauria 
de regular el lliurar la FORM amb bosses de paper, compostables o a doll. Tema no resolt per 
la incompetència i manca de voluntat del DMAH i de la FCM i ACM. El DMAH/l’ARC hauria de 
cercar solucions com acords amb els fabricants i distribuïdors de bosses per aconseguir preus 
equiparables a les bosses de plàstic.

13.Obligació de desenvolupar campanyes d’educació ambiental intensives i de qualitat que 
arribin al 100% de la població, abans de la implantació de la separació de la FORM.

14.Campanyes  institucionals  mediàtiques i  periòdiques:  per  informar  la  obligatorietat  i 
avantatges ambientals de recuperar la FORM

15.Articulació d’unes normes i mecanismes d’implantació i seguiment de la separació de la 
FORM. L’objectiu és facilitar i reglar aquells aspectes de mecànica, infraestructures, equipa-
ments, criteris de gestió, ordenances, fiscalitat, etc, que els municipis necessiten per assolir 
uns bons resultats de recuperació i participació.

16.Incorporar en el Pla d’infraestructures de recuperació de residus el compostatge agrícola 
(PAC) com es realitza de forma molt generalitzada a Àustria, Alemanya i d’altres països.

17.Considerem que la metanització solament s’ha d’utilitzar com a tecnologia preventiva de FORM 
ben seleccionada i de petita capacitat (50.000 tn). 
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18.Segons la tecnologia contrastada i a l'ús als països amb millors resultats de la UE, en aplicar 
uns paràmetres d'alta eficiència, amb l’objectiu d’aconseguir un producte d'alt valor i distribuir 
equitativament les instal·lacions en el territori, és aconsellable dissenyar-les amb una capacitat 
màxima d'unes 60.000 tones/any.

8.4. Altres fraccions 

Els RAEE: 

Considera els objectius marcats per la Directiva RAEE.

Caldria fomentar el retorn al comerç sota el criteri de responsabilitat del productor, aplicant un 
dipòsit visible als RAEE per facilitar el retorn al comerç o punt de venda.

Els voluminosos

Hi falta l’obligació de desballestar tots els voluminosos generats no reparables o reutilitzables, tant 
a  les  deixalleries  com  a  centres  de  desballestament.  Per  tal  d’aprofitar  el  màxim  dels  seus 
components.

Hi manca estratègies i previsions d’aprofitament de les fustes, evitant que els fustes tractades o 
aglomerats es cremin amb el que comporta de dispersió de contaminants.

Tèxtils:

Solament es recuperen en venda de segona ma el 15-20% aproximat del tèxtil i el calçat. Doncs 
cal una estratègia més clara i uns instruments més eficaços  
.
Fa anys es parlava de convenis amb AIRES per potenciar la recuperació per mitjà de finançament 
de plantes de triatge i magatzems de roba, per facilitar la tasca d’aquests col·lectius d’economia 
social.   Caldria  que  es  contemples  al  programa  línies  en  aquesta  direcció  i  de  finançament 
d’aquestes iniciatives abandonades.

Runes

S’haurien de contemplar les estadístiques i la gestió fora d’aquest programa.

Piles i medicaments:

Piles: s’hauria d’impulsar el SDDR de els piles amb un import de caució.

Medicaments;  el  conveni  amb  el  SIG  de  SIGRE  ha  fet  que  el  tractament  que  es  doni  als 
medicaments usats sigui la incineració, doncs proposem que l’ARC estudiï altres alternatives més 
sostenibles.
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Productes perillosos 

S’hauria d’instaurar el sistema SDDR per garantir el retorn de l’envàs per al seu tractament, ja que 
a les deixalleries es recull un percentatge molt baix.

Deixalleries:

- Caldria que el disseny de les deixalleries incorporés:
o a totes espais per magatzemer en condicions els residus perillosos, un magatzem 

per materials reutilitzables i com a magatzem d’altres residus que es poden malme-
tre a l’exterior.

o Retolació d’informació ambiental
- Deixalleries i minideixalleries a tots els municipis catalans, amb els criteris abans esmentats
- Gestió: els resultats de mitjana de reutilització i recuperació dels materials a Catalunya és molt 

baixa 30%’, cal posar instruments per aconseguir millors resultats, ja que si no, es convertei-
xen en pures plantes de transvasament de residus:

o Caldria Redactar un manual d’explotació de compliment obligatori; amb els criteris 
bàsics d’una deixalleria recuperadora (hi ha municipis que estan recuperant el 70-
80% dels residus aportats)

o Cal exigir un mínim del 50% de reutilització i recuperació dels materials,  per obte-
nir ajuts de l’ARC 

9. Participació i informació

En l’apartat d’Accions transversals

Consolidació  de  l’Observatori  de  control  dels  objectius  de  prevenció  i  recollida  selectiva:  la 
iniciativa sembla interessant però qui formarà part d’aquest observatori ? Serà amb representació 
democràtica i plural?

Instruments de participació:  ho relega al  Consell  de Prevenció i  gestió de residus que ja s’ha 
demostrat la seva eficàcia amb el procés d’elaboració i aprovació dels programes e procés, on no 
s’han recollit la gran majoria de les propostes realitzades pels membres. 

Cal doncs crear mecanismes amb representació als territoris dels agents socials implicats en la 
gestió dels residus i les seves infraestructures. Proposem crear òrgans de representació per les 7 
zones  del  territori  per  aprovar  els  programes  i  les  accions  i  les  infraestructures  necessàries, 
decidides per consens del s agents dels territoris no solament per les administracions.. 

Informació

Com  ja  hem  comentat  en  apartats  anterior,  cal  millorar  la  transparència  informativa.  No  es 
disposen  informacions  clares  dels  fluxos  dels  ecoparcs,  de  la  destinació  del  compost,  de  les 
destinacions dels envasos, etc.
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10.Infraestructures 

10.1. S’estableixen uns objectius ambientals prioritaris (residus, energia i canvi climàtic) 
davant d’uns altres (biodiversitat,  sòl  i  aigua i població i salut)  de forma arbitrària i sense 
raonaments clars,  i  un sistema de ponderació que els valora artificiosament millor sobre els 
altres quan s’aplica un factor de ponderació 2 (mentre als impactes sobre biodiversitat, sòl i aigua i 
població i salut són 1 o 0!). En canvi es reconeix que el PTSIGRM és l’alternativa que presenta 
major impacte sobre el territori en plantejar el màxim número d’infrastructures, i per alleugerir 
aquest  major  impacte  global  es  planteja  el  criteri  de  concentració  (per  exemple  plantejant 
conjuntament  abocadors  i  tractament  de  fracció  resta),  el  que  suposa  major  impacte  a  cada 
ubicació.

Pel  seguiment  anual  del  desenvolupament  del  pla  a  càrrec  de  l’ARC es  prenen  un seguit  de 
paràmetres a analitzar que per determinats aspectes són clarament insuficients: per exemple pel 
que fa a impacte a la  població  i  la  salut  humana es mesurarà  el  nombre de llocs  de treball 
generats, però no altres com impactes a la salut.

- Les tecnologies que es presenten no estan prou contrastades i amb importants dèfi-
cits d’informació: es promouen processos i tecnologies que encara  han de demostrar la 
seva eficàcia, eficiència i inoqüitat (sistemes de digestió anaeròbica, tractaments tèrmics, triat-
ge mecànic per sistemes de selecció òptica, etc.), mentre les experiències recollides a les ins-
tal·lacions existents (Ecoparcs) demostren que no són prou aptes per a la recuperació dels ma-
terials provinents de la recollida en massa. Considerem que els estudis i dades que s’adjunten 
als annexos son insuficients i poc rigoroses. 

Caldria disposar d'una  diagnosi complerta de les instal·lacions de tractament de la fracció 
resta  existents  abans  de  l'aprovació  del  PTSIGRMC  que  permeti  justificar  tècnica, 
econòmicament i amb criteris de sostenibilitat les inversions previstes mitjançant la realització 
d'auditories ambientals i econòmiques.

- Les  infraestructures  del  PTSIGR:  planteja  la  construcció  de  30  noves plantes  de 
tractament de la fracció resta però no determina els fluxos màssics, els rendiments ni les 
tecnologies  que tindran aquestes plantes.  Per  contra,  l’anàlisi  de tecnologies  sí  que deixa 
entreveure que hi ha tecnologies de tractament que son una pura preparació dels residus per 
abocar-los (en bales) o la incinerar-los (CDRs), sense descartar-les d'entrada. Pel que fa al 
capítol econòmic no planteja costos ni balanços econòmics globals del sistema. 

- Les inversions: Més del 69% de la inversió del PTSITR es dedicarà al tractament resta. La 
inversió per d’altres sistemes de tractament finalista i per tractament resta se’n va el  85% 
del pressupost del Pla. En compostatge un 3,5% i en metanització un 6,5%, veiem una 
descompensació preocupant en les inversions, per tal que aquest Programa i Pla superi la 
diagnosi de partida i solventi les mancances per a una gestió preventiva dels residus.

- Promou la valorització energètica en les seves diferents vessants però no a la realitat la 
prevenció i la valorització material, fet que es constata en l’esforç inversor en instal·lacions de 
caràcter finalista. Es justifica així un pretès èmfasi en la “recuperació” vers la deposició final.
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10.2. Valoració general: 

En general es presenta un Informe de Sostenibilitat Ambiental poc convincent, enfocat a justificar 
el  PTSIGRM  ambientalment  de  manera  artificiosa,  tendenciosa  i  poc  rigorosa.  És  un  Pla 
d’Infraestructures  on únicament  es  tenen  en  compte  eleccions  polítiques  sense  cap 
justificació tècnica ambiental. 

Aquest Pla d’infraestructures correspon a un model obsolet, en general es promou el model que 
interessa a la indústria i a les administracions locals “mandroses” en quant a la recuperació de 
la fracció orgànica i no el que garanteixi uns millors resultats en quant a prevenció i recuperació 
material. 

Per tot plegat considerem que es un pla que  no respon a les necessitats que te el territori 
català de superar els resultats deficients de recuperació de residus, reduir les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle (GEH) i la reducció del consum d’energia, totalment necessaris, sinó que es 
basa en els mateixos errors i dèficits dels programes anteriors. 

No  aposta  seriosament  per  aplicar  criteris  de  descentralització,  simplicitat  tecnològica  i  de 
corresponsabilitat de tots els agents socials i ciutadania, i no contempla processos de participació 
ciutadana en el consens de les instal·lacions, el que pot provocar importants conflictes socials i 
ambientals al territori, suposant un pas més en l'aprofundiment d'una gestió insostenible dels 
residus a Catalunya.

10.3. Les necessitats d’un model sostenible:

- Prioritat de les instal·lacions de recuperació de residus, amb criteris reals de proximitat, 
suficiència i simplicitat tecnològica.

- Les plantes de compostatge petites i descentralitzades: hem trobat a faltar al PTSITR 
la incorporació de models de plantes de compostatge basats en criteris de descentralització, 
proximitat al lloc on es genera la FORM, de petites dimensions i amb simplicitat tecnològica, 
ecoeficients i adequades a segons quins territoris atomitzats amb orografia muntanyenca, i 
dispersos del nostre país. Les Plantes de compostatge agrícola (PACs) que tants bons resultats 
dona als països que l’apliquen (Àustria, Alemanya,..). El Pla solament contempla construir 5 
plantes de compostatge i 4 de metanització de grans dimensions.  

- Hauria de contemplar  les  inversions al  PTSIGR les necessitats  de Triatge de la 
fracció inorgànica del model  humit-sec (Residu Mínim): al  Pla  no es contempla  la 
construcció de plantes de triatge de la FIRM  a territoris com Vallès Oriental i Occidental, Alt i 
Baix Empordà i Maresme-La Selva, on hi ha municipis que desenvolupen o han expressat la 
voluntat de  desenvolupar properament el model Residu Mínim. 

- Proposem que s’incorpori la previsió de les necessitats de construcció de noves 
plantes  de  triatge  de  FIRM:  a  territoris  amb  una producció  superior  a  6.000  tn/any. 
Agrupant diferents municipis interessats com el Vallès Oriental i Occidental, Baix Empordà, La 
Selva i Maresme.  

35



- Suport  a  la  inversió  de  plantes  de  triatge  de  FIRM d’iniciatives  privades:   que 
garanteixin  un rendiment  de  recuperació  de  FIRM superior  al  35% de les entrades  i  per 
materials els especificats en la Taula 1 i aplicant sistemes de control i garantia.

- Autorització i mediació de l’ARC per a utilitzar plantes de triatge d’envasos actuals: 
preparades amb tecnologies de triatge que puguin tractar la FIRM i amb un mínim de qualitat 
dels materials (rendiment del 45%-65% d’envasos i materials recuperables).

- Utilitzar alguna Planta de Tractament resta prevista amb la tecnologia adequada 
per  assolir  el  màxim  de  rendiment  (vegeu  taula  1)  i  sempre  que  s’asseguri  la 
caracterització a banda dels municipis Residu Mínim per tal de conèixer la qualitat de la FIRM i 
poder cobrar d’Ecoembes l’import real.

- Considerem que totes les instal·lacions de tractament de residus han de ser de titularitat pú-
blica, i especialment les de tractament finalista (abocadors i incineradores, tractament de frac-
ció resta). 

11.Finançament

Pla d’inversions:

- Insuficient dotació a prevenció, educació ambiental i I+D:
Solament contempla 13 milions d’€ per a invertir en ajuts a la prevenció i que representen 
2’16 milions d’€ anuals, i 9 milions per al foment de la reparació, tot plegat representa uns 3’6 
milions anuals, i en I+D solament 9.000.000 d’€, que tot plegat comparats amb d’inversió amb 
infraestructures  1.064.377.730  milions  es  realment  pobre  i  desproporcionat,  quan  en  els 
objectius es diu que es la prevenció es la prioritat del programa.

- Dotació pels municipis que no desenvolupen el model de 5 fraccions: Cal incorporar 
actuacions i recursos de sensibilització i comunicació específiques amb  recursos econòmics 
quantificats, per a fomentar la recollida als municipis que no desenvolupen el model estàndard 
de les 5 fraccions.

12.Valoració resum PROGREMIC

- Renuncia a superar la situació actual de mala gestió i mals resultats 

- Adaptació a aquesta realitat prioritzant el tractament resta i no la recuperació neta de residus 
per assolir els objectius de la normativa

- Programa ambigu i poc concret; manquen estudis, instruments concrets,....

- Insuficients objectius de reducció dels residus

- Insuficient l’objectiu de recuperació del 48% a l’any 2012

- Fomenta la incineració de residus (CDRs) en noves versions com cimenteres,.. 
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- Sota la terminologia de recuperació paisatgística hi ha el risc que les extractives catalanes es 
converteixin en nous abocadors 

- No es defineixen instruments eficients per reduir els residus i recollir i recuperar la FORM de 
qualitat per aconseguir el 15% impropis

o Insuficiència del cànon de residus:

o Cànon d’incineració insuficient 

o Criteris del retorn cànon 2005-2007 que no incentiva la màxima qualitat i  si als 
municipis que fan tractament resta

o No penalitza als municipis mandrosos   

- No resol la mala gestió de les plantes de compostatge i la baixa qualitat del compost:

o Cap organisme de certificació i control del compost.

o No obliguen Reglament de gestió que asseguri un bon funcionament i compost 

- Manteniment  i  impuls  del  model  únic  obsolet  dels  5  fraccions.   especialment  de  FORM i 
envasos: aposta pel model fracassat i insostenible dels 5 contenidors: 

o Manca reconeixement i  suport de sistemes de recollida i models de gestió dels 
millors resultats: Residu Mínim, porta a porta, etc. 

- Permissibilitat  de  models  que vulneren  la  Llei  Reguladora  (cont.  bicompartimentats,  cont. 
únics bosses taronja (BCN)...)

- Infraestructures: 

o Aposten per les plantes de tractament resta i de final de canonada: prioritat de les 
plantes de tractament finalista; plantes de tractament resta,..

o Insuficiència d’instal·lacions recuperadores: compostatge, i triatge

o No aplicació criteris comunitaris proximitat i suficiència

o Aposta descaradament per dur la resta en: 

o bales per abocar-los en pedreres amb l’excusa de restauració paisatgística

o CDRs  per  incinerar-los  o  dur-los  coma  a  combustibles  en  cimenteres  o  altres 
plantes tèrmiques o de fabricació de guix

- Manca de mecanismes de seguiment del Programa i de participació i codecisió ciutadana

- Campanyes d’educació ambiental insuficients .

- Recursos i ajuts insuficients pels ens locals
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13.Alternatives

13.1.  Comparativa d’estalvis d’emissions de GEH del model alternatiu versus 
PROGREMIC 

Proposem  un  model  de  gestió  de  residus  que  els  seus  resultats  comparativament  amb  els 
escenaris que proposa el PROGREMIC, no sol assoleixin índexs d’aprofitament dels residus i de 
reducció  del  rebuig,  sinó  que  assoleixi  objectius  necessaris  de  reducció  de  gasos  d’efecte 
hivernacle (GEH) i un estalvi de consum d’energia.

Basant-nos en els escenaris de producció de residus contemplats al Progremic 2007-2012, hem fet 
una estimació de les emissions associades a diferents escenaris de gestió de residus. 

La generació base escollida ha estat de 4.259.963 tones,  equivalent a una estabilització de la 
producció de residus per persona i dia de 1,64 kg, tal i com s'ha fet en el Progremic. 

A partir d'aquesta quantitat de residus generats s'han valorat tres escenaris de recuperació (veure 
taula):

c) escenari base: Nivells de valorització material equivalents als de 2006 

d) progremic 2012: nivells de valorització material  segons els objectius del progremic 2007-
2012 per a l'any 2012.

e) màxim 2012: nivells de recuperació del 65% dels residus, superiors especialment pel que fa 
a envasos i matèria orgànica,  equivalent als països europeus més recuperadors de residus 
(Alemanya, Àustria, Dinamarca). 

f) límit 2012: és un escenari hipotètic de reciclatge del 100% dels residus, el límit teòric de 
reducció d’emissions associat a la gestió. Una major reducció de les emissions només es podria 
assolir mitjançant la prevenció de residus, especialment d'envasos.

escenaris previstos de recuperació

Material
Situació  actual 
(2006)  Progremic 2012 RM 2012

Llaunes alumini 16,40% 25,00% 76,00%
Llauna acer 16,40% 25,00% 76,00%
Vidre 64,50% 75,00% 75,00%
HDPE 16,40% 25,00% 76,00%
LDPE 16,40% 25,00% 76,00%
PET 16,40% 25,00% 76,00%
Cartró 52,70% 75,00% 77,46%
Restes de menjar 12,95% 55,00% 77,46%
Retes d'esporga 12,95% 55,00% 77,46%
Fusta 14,10% 25,00% 25,00%
Paper 52,70% 75,00% 77,46%
Metalls diversos 14,10% 25,00% 39,00%
Plàstics diversos 8,20% 12,50% 38,00%
resta 14,10% 25,00% 39,00%
RAEE 14,10% 25,00% 39,00%
runes 14,10% 25,00% 39,00%
valorització material total 24,50% 48,00% 65,00%
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Per  cadascun  d'aquests  escenaris  s'ha  calculat  les  emissions  associades  de  gasos  d'efecte 
hivernacle al llarg del cicle de cadascun dels materials. Les dades utiltzades són les obtingudes en 
l'estudi  “Environmental  benefits  of  Recycling”. A diferència  d'altres  estudis,  aquest  analitza  no 
només les emissions associades a la gestió dels residus sinó tot el cicle de vida dels materials. Per 
aquesta raó, els estalvis d’emissions són molt superiors als estimats en el Progremic 2007-2012. 

Com es pot veure a la taula adjunta, el reciclatge és la millor de les opcions pels fluxos principals 
de residus i especialment pels envasos:

CO2eq  per  tona 
abocada 

CO2eq  per  tona 
incinerada

CO2eq  per 
tona reciclada

Envasos de plàstic 3,6 5 1,7
Envasos de vidre 0,84 0,84 0,53
Envasos d'acer 3 1,3 0,7
Envasos d'alumini 9 11 2
Paper i cartró 3,99 2,56 2,5
FORM 4,5 4,2 4,08

Conclusions

Com era de preveure, els escenaris més recuperadors de residus eviten més emissions de CO2 que 
l'escenari  base.  Aquesta  recuperació  és  deguda,  sobretot,  a  l'increment  de  recuperació  de 
materials plàstics i metalls, que són els que requereixen d'inputs d'energia més grans en la seva 
producció i pels quals la seva recuperació suposa un estalvi més gran. 

Tones de CO2-equivalents associades als diferents escenaris de gestió
Escenari  base 
2012 Progremic 2012 màxim 2012 escenari límit

Matèria orgànica 6.404.694 6.190.146 6.075.551 5.960.546
Paper 2.610.195 2.384.092 2.359.150 2.130.612
Vidre 195.240 185.311 185.311 161.670
Envasos lleugers 1.797.134 1.692.064 1.068.975 775.757
altres plàstics 3.486.876 3.140.343 2.695.254 755.937
altres metalls 165.492 150.697 131.695 48.899
tèxtils 3.486.876 3.140.343 2.695.254 755.937
altres 212.237 193.968 170.506 68.273
total 18.358.744 17.076.964 15.381.696 10.657.631
reducció respecte l'escenari base -6,98% -16,22% -41,95%

Si mirem en detall els escenaris veiem:
4. EL reciclatge del total dels residus suposaria una reducció del 35% d’emissions.
5. L'escenari Progremic suposa una reducció d'emissions del 6,6% mentre la proposta alternativa 

una reducció d'emissions del 14,5% respecte l'escenari base de 2006. 
6. El  reciclatge  o  reducció  dels  envasos  és  el  que  presenta  major  potencial  de  reducció 

d'emissions, doncs, cal posar l'accent en el reciclatge d'aquesta fracció.
7. La reducció d'emissions associada a la gestió de la matèria orgànica és molt limitada (hi ha 

poca diferència entre les diferents opcions de gestió) i a més és molt difícil reduir aquesta 
fracció.
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8. Les  186  instal·lacions  industrials  de  Catalunya  regulades  pel  règim  de  comerç  de  drets 
d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle van emetre l'any 2006 un total de 19.741.082 per 
tant l'estalvi de l'escenari “Màxim 2012” suposaria un 15% d'aquestes emissions.

13.2. Resum de la proposta de Pla Alternatiu de gestió de residus 

1. Criteris de gestió

El model proposat es basa en una aplicació de diferents principis de gestió de residus recollits en 
el marc normatiu europeu:

Jerarquia ecològica de gestió de residus 
9. prevenció
10. reutilització
11. reciclatge
12. incineració amb recuperació d’energia
13. abocament

Principi de prevenció
Aplicació del principi de prevenció pel que fa a les tecnologies de tractament finalista dels residus. 
Davant el fet que el tractament finalista dels residus mitjançant incineració implica riscos sobre la 
salut i els ecosistemes i que el principi de precaució tal i com s'entén a la UE implica que que la 
cautela ha de prevaldre en cas d’incertesa científica sobre els efectes potencialment perillosos d’un 
procediment, optem per desplegar un model de gestió que permeti el tancament gradual de les 
incineradores existents i el descartament de la valorització energètica com a opció de tractament 
de residus.

Principi de responsabilitat del productor
Recollint l'evolució de les polítiques europees s'aplica el principi de la responsabilitat del productor 
en la gestió dels residus, especialment pel que fa a envasos i residus d'envasos, aparells elèctrics i 
electrònics  i  piles  i  bateries.  En  el  programa  alternatiu  es  proposa  la  recuperació  màxima 
d'aquestes fraccions i el pagament íntegre del seu cost per part del productor (tant per residus 
reciclats  a  partir  de  la  recollida  selectiva  com  per  la  gestió  per  abocament  o  tractaments 
especials).

Principi de corresponsabilitat o responsabilitat compartida
Administracions posant els mitjans perquè els ciutadans puguin participar correctament  i perquè 
els  seus  residus  s’aprofitin  sense  impactes  ambientals.  Amb  les  inversions  infraestructures  i 
mobiliari, un servei de recollida adequat,  per tal de garantir la recuperació dels residus que els 
ciutadans  han  separat,  empreses  i  distribuïdors  reduint  els  residus  innecessaris  i  separant, 
gestionant  correctament  i  assumint  els  costos  dels  seus  residus  i  les  ciutadans  participant 
activament en la bona separació en origen dels seus residus

Proximitat, suficiència i simplicitat tecnològica
El  principi  de proximitat  potencia  la  gestió  dels  residus en instal·lacions properes  als  llocs  de 
generació d'aquests. Es tracta d'un principi bàsic de la gestió de residus, tant per a la Unió
Europea com a nivell  internacional.  La  interpretació  de la  seva aplicació  en aquesta  proposta 
comporta que la gestió dels residus (selecció dels  residus,  tractament de la matèria orgànica, 
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recuperació del  màxim de materials  i  deposició  en abocadors)  es faci  íntegrament  en territori 
català. 

2. Model de gestió

2.1 Objectius 

Els objectius de la gestió de residus són:
- prevenció de residus 10%, especialment d'envasos 20% i 50% de reutilització.
- Aplicar i generalitzar el Sistema obligatori DDR d’envasos
- Regulació i limitació del lliurament gratuït de bosses i safates de plàstic.
- recuperació màxima de materials, especialment de les fraccions orgànica i d'envasos.
- garantir  la  qualitat  de la  matèria orgànica,  amb impropis  inferiors  al  10% per garantir  un 

compost de qualitat.
- Priorització d'instal·lacions de recuperació i aplicació de criteris de proximitat i suficiència en el 

Pla d’infraestructures.
- Descartar la incineració, coincineració i altres tecnologies de tractament tèrmic.

2.2. Instruments

- Transparència i mecanismes de codecisió ciutadana
- Potenciar el seguiment i control de la ciutadania
- Aplicació de calendaris obligatoris i sancions als municipis que no facin separació FORM i els 

objectius 
- Igualar a l'alça el cost de cànon d’abocador i de la incineració.
- Facilitar models de gestió de residus que demostrin ser eficients i recuperadors (RM o altres).
- Calendari d’abandonament de la incineració
- Moratòria a la construcció d’ecoparcs per al tractament de la resta
- Òrgans de participació i codecisió.

Instruments de prevenció de residus
- Obligació Plans municipals prevenció: calendari mesures 
- Aplicar el principi de responsabilitat del productor:aplicar instruments econòmics i fiscals als 

envasos i bosses d’un sol ús (impostos ambientals)
- Mesures dirigides als establiments i cadenes comercials: obligació de comercialitzar envasos 

retornables (màquines retorn d’envasos, etc)... 
- Legislar la distribució indiscriminada de publicitat 
- Aprovació any 2008 Llei Prevenció de Residus: envasos i embolcalls

2.3. Model de separació i recollida

Per  tal  d'assolir  aquests  objectius  cal  potenciar  la  participació  de la  població  en les recollides 
selectives en origen. Per això s'opta per un model de separació basat en:
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- simplicitat: quatre separacions bàsiques domiciliàries. El ciutadà només s'ha de preocupar 
de separar la matèria orgànica, el paper i el vidre. La resta es recull en el contenidor de 
matèria inorgànica i inclou el 100% dels envasos posats al mercat i permet la recuperació 
de residus inorgànics que ara no es recuperen (fustes, plàstics i metalls).

- comoditat: proximitat dels contenidors als domicilis o, en el seu defecte, recollida dels 
residus porta a porta.

- optimització de la ocupació de la via pública: S'opta per recollir porta a porta les fraccions 
orgànica, inorgànica i paper en municipis més petits de 15.000 habitants.

Pel que fa a la recollida es plantegen dues opcions en funció de les característiques dels municipis.

- Porta a porta: pels municipis de menys de 15.000 habitants. La recollida porta a porta 
comporta una major participació de la població en la recollida selectiva.

- Contenidors separats: per a la resta de municipis2. Els contenidors separats són l'únics 
model de recollida en contenidor que garanteixen la màxima qualitat de la fracció orgànica. 
I agrupament dels  contenidors de les quatre fraccions.

D'altra banda, cal garantir una bona gestió de les deixalleries, per tal d'arribar a una recuperació 
mínima del 60% dels materials. Pel que fa a la seva ubicació han de ser accessibles i s'han de 
complementar, als municipis grans, amb deixalleries de barri, de mercat,....

Campanyes intenses d’educació ambiental que fomentin:
- Consum responsable i sostenible
- Participació i complicitat ciutadana
- Responsabilitat compartida: individual i col·lectiva

Mesures específiques per fomentar i millorar la recuperació de la brossa orgànica
• Obligació de lliurar separadament la FORM el 70% l’any 2012.
• Calendari de desplegament de la separació als municipis que no l’han implantat o que ho 

hagin fet parcialment.
1. Separació obligatòria pels grans generadors.
2. Objectius de qualitat: evitar > 5% d'impropis. Mesures de penalització a partir del 

10% d’impropis. No percebre cap import pel retorn del cànon.
3. Promocionar el sistema de recollida porta per porta

• Augment gradual  del  cànon d'abocament i  aplicació de preus de cànon dissuasius per 
aquells municipis que no han implantat la separació de la FORM.

• Impulsar  la  creació  d’un  Consell  Català  de  Certificació  de  la  qualitat  del  compost  en 
coordinació Sistema Europeu de Qualitat

• Mecanismes de control i exigències de gestió correcta a les plantes de compostatge.
• Promoció l’ús de compost per agricultura, jardineria i paisatgisme. 

1. Impuls  d’iniciatives  parlamentàries  administracions  públiques  absorbeixin  el 
compost  en  obres  públiques.  Atorgament  d’ajuts  explotacions  utilitzin  compost 
adobar els camps, per hectàrea, com a Itàlia.

• Resoldre l'ús de la bossa compostable en la recollida.

2Es contempla la possibilitat de recollir porta a porta en zones concretes de municipis grans on l'estructura urbanística permeti 
aquesta recollida. 

42



• Desenvolupar campanyes d’educació ambiental intensives i de qualitat  i periòdiques de 
reforç

2.4. Tractament dels residus

S'opta  per  un  model  de  desplegament  basat  en  la  descentralització  de  les  instal·lacions  de 
tractament de residus, tant pel que fa a la recuperació (compostatge, metanització i triatge) com 
al tractament finalista (compostatge en fred, abocament). 

Pel  que  fa  a  les  opcions  tecnològiques  de  tractament  dels  residus  s'opta  per  la  simplicitat 
tecnològica combinada amb els màxims nivells de recuperació i els mínims costos de construcció, 
manteniment i explotació. Per això les opcions ordenades des d'un punt de vista jeràrquic són:

fracció orgànica fracció 
inorgànica  i 
envasos

rebuig de triatge paper i vidre

- compostatge casolà
- compostatge col·lectiu
- compostatge agrícola
- compostatge obert
- compostatge tancat
- metanització

plantes de triatge estabilització 
(compostatge  en 
fred)

plantes  existents  a 
Catalunya

3. Avaluació de les infraestructures necessàries 

Per tal de fer una avaluació de les infraestructures necessàries per a desplegar el pla alternatiu 
s'han establert  unes necessitats mínimes per  cada municipi  a partir  dels  resultats  de recollida 
selectiva previstos. 

Contenidors Porta a porta

Primària Secundària Primària Secundària TOTAL

Orgànica 75% 85% 77,5%

Paper 35% 40% 55% 30% 77,5%

Vidre 60% 15% 65% 10% 75,0%

Envasos 75% 80% 76,2%

Deixalleria 6% 60% 6% 60% 66,0%

TOTAL 65,0%

Al mateix temps, per garantir el mínim de transport i promoure la descentralització s'han establert 
uns barems de distància a planta i de dimensionament de les plantes.

Brossa orgànica:
- Compostatge casolà: a tots els municipis
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- Compostatge comunitari: fins a 60 t/any. Especialment per a municipis amb poca densitat 
de població, com per exemple els del Solsonès.

- Compostatge a pagès: fins a un màxim de 1.000 t/any i 10 km de distància del lloc de 
generació.

- Plantes de compostatge industrial: fins a un màxim de 60.000 t/any.
- Metanització: per a municipis grans on la disponibilitat de sòl sigui escassa.

Matèria inorgànica i envasos
• Planta de triatge: 

1. superfície: de 3.000 a 6.000 m2
2. capacitats: de 15.000 a 100.000 tones
3. distància màxima des del municipi de generació: 30 km 

Vidre, Paper i cartró
- Indústria de recuperació existent a Catalunya.

Residus perillosos o contaminants
- Deixalleria:  servei  de  deixalleria  a  tots  els  municipis.  Per  a  municipis  petits  es  poden 

potenciar les minideixalleries i amb el complement de les deixalleries mòbils per a municipis 
dispersos.

3.1. Infraestructures de tractament de la fracció orgànica

Per tal de garantir el tractament de les tones de matèria orgànica recollides selectivament caldrien 
225 plantes de compostatge desglossades a la següent taula:

tipus de planta nombre tones tractades

compostatge agrícola 110 84.500

compostatge comunitari 12 1.314.500

compostatge industrial i metanització 93 500

Total 225 1.399.500

3.2. Infraestructures de tractament de la fracció inorgànica

Per tal de garantir la separació de les tones d'inorgànica recollides caldrien 36 plantes de triatge. 

Molins de Rei, 25 de Març de 2008

Òscar Pèrez i Aguilera
Secretari del Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius – Ecologistes de Catalunya
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