
LA INCINERACIÓ EMBRUTA EL FUTUR DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS 
METROPOLITANS

Les entitats  Ecologistes en Acció, Depana i Greenpeace formem part de la comissió de redacció del 
programa que definirà com es tractaran els residus a l’Àrea Metropolitana (PMGRM 2009 2016). 

Davant la proposta de redactat del programa que contempla l’ampliació de la capacitat incineradora de 
residus municipals en 450.000 tones anuals, i abans de la seva elevació al Consell Metropolità de l’Entitat 
del Medi Ambient per a la seva aprovació definitiva, les tres entitats decidim  no donar-hi suport  pels 
següents motius:

- Es planteja la construcció d'una planta d'incineració quan els resultats de recollida selectiva a l’Àrea 
Metropolitana estan encara lluny del que és tècnicament possible assolir. Recordem que la jerarquia 
de  tractaments  establerta  per  la  Unió  Europea  dóna  prioritat  a  la  prevenció,  la  reutilització  i  la 
recollida selectiva per al reciclatge material. Per tant, cal encaminar els recursos pressupostaris i les 
actuacions del PGMGRM devers l'obtenció d'uns índex de prevenció, reutilització i recollida selectiva 
que superin el 70% dels residus. Les previsions de instal·lacions de tractaments de menys rang en la 
jerarquia de residus de la UE finalistes previstes en el pla s'haurien d'ajustar al tractament de no més 
del 30% dels residus generats. 

- La construcció de la incineradora proposada implicaria el compromís de l'Entitat de Medi Ambient a 
què l'Àrea Metropolitana de Barcelona produís anualment 450,000 T de rebuig dels ecoparcs, i per 
tant  suposaria  un incentiu per  limitar  l'eficiència de les mesures de millora de les actuacions en 
prevenció, reutilització i recollida selectiva. Aquesta construcció portaria porta implícit el missatge que 
la gestió dels residus a l'AMB ha estat un fracàs i que l'EMA considera que els nivells de recollida 
selectiva i el reciclatge plantejats són els màxims desitjats. 

- Tot  i  l’aplicació  de  les  més modernes  tecnologies,  la  combustió  de  residus  continua  generant  i 
concentrant tòxics. A banda de les emissions a l'atmosfera, la incineradora produiria anualment entre 
135.000 i 180.000 tones de residus perillosos, pels quals caldrà trobar-.ne abocadors en l'àmbit de 
l'AMB. A més, pels residus  l'aprofitament energètic és inferior al de l'aconseguit per la recuperació 
material i per tant aquesta mesura agreujaria el canvi climàtic.

- Les administracions, des de molts dels nostres ajuntaments fins a la Generalitat, no han aplicat les 
mesures, o ho han fet tard, que des de les nostres entitats hem demanat contínuament: 

o Impuls ferm a polítiques de prevenció de residus: impostos sobre bosses de plàstic i altres 
productes d’un sol ús, sistemes de dipòsit, devolució i retorn pels envasos, etc…

o Desplegament  al  100% de  la  població  de  totes  les  recollides  selectives  fent  servir  les 
tecnologies  de  recollida  que  faciliten  la  participació  dels  ciutadans  i  permetin  una  bona 
selecció. 

o Un règim  de  sancions  o  altres  mecanismes  efectius  de  pressió  per  als  municipis  que, 
incomplint  les  lleis,  no  han  desplegat  la  recollida  selectiva,  especialment,  de  matèria 
orgànica.

o Penalització econòmica amb cànons sobre l’abocament i  la incineració  comparable a la 
d’altres països europeus del nostre entorn. Aquests cànons han de ser disuasoris, per forçar 
als ajuntaments a fer una bona recollida selectiva,

Entenem per tant que, tot i que els darrers anys hi ha hagut avenços, voler tancar la gestió dels residus 
metropolitans amb una gran planta incineradora és fer marxa enrere en la gestió sostenible dels mateixos. 

Creiem  que  la  manca  d'abocadors  a  l'Àrea  Metropolitana  es  pot  abordar  amb  polítiques  decidides 
d'informació  i  educació,  mesures  econòmiques  penalitzadores  per  a  ciutadans  i  municipis  i  altres 
mecanismes de gestió que orientin correctament els fluxos de residus cap al tractament més adequat. 
Mesures que han de venir acompanyades de dotacions pressupostàries conformes a la seva importància. 
El que se'ns proposa, però, és que destinem 200 milions d'euros – l'equivalent al preu de 4 ecoparcs com 
el de Montcada – a la incineradora. 

Aquestes entitats, juntament amb moltes altres, ja ens vam oposar a la construcció d’una gran 
planta incineradora metropolitana fa més de 10 anys i els motius per fer-ho aleshores continuen 
vigents. Per tot això considerem que, tot i reconèixer els avenços que s’han pogut donar en el 



tractament dels nostres residus, el nou pla abandona la voluntat innovadora i de sostenibilitat de 
l'anterior política de residus. Raó per la qual aquest PMGRM no comptarà amb el suport de les 
nostres  entitats  fins  que  no  es  desestimi  la  construcció  de  la  incineradora  i  s'aposti  per 
alternatives respectuoses amb el medi ambient i la salut pública. 

A Barcelona, 14 de maig de 2009.




