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L’any 2018, després d’anys de treball, la UE ha aprovat els canvis legislatius que han de servir 
per redefinir el model productiu i de consum europeu per a enfocar-lo cap a una economia que 
permeti la prosperitat dins dels límits del planeta. El pas d’una economia lineal –on els recursos 
s’extreuen, s’usen i es descarten– a una economia circular –que manté el valor d’ús d’uns 
recursos cada cop més escassos– ha de comportar diferents beneficis ambientals, econòmics i 
socials.

Aquesta responsabilitat és compartida i cal que les administracions i el sector privat impulsin 
l’adopció de nous models de negoci que permetin reduir la quantitat de residus produïts, 
dissenyar els productes per a ser reutilitzats i, en darrera instància, facilitar el seu reciclatge. I les 
ciutats no som alienes a aquest repte global: som on viu la major part de la població i produïm 
la major part dels residus. Si el segle XXI ha de ser el de la sostenibilitat, la gestió dels recursos 
i dels residus és clau.

Cada habitant metropolità produeix prop de 450 kg de residus i, malgrat que podríem convertir 
el 90% d’aquests residus en nous productes a través del reciclatge o la reutilització, només 
n’aprofitem el 35% perquè els nivells de recollida selectiva encara són lluny dels exigits legalment. 

Però si les ciutats som importadores de recursos, també tenim el coneixement i la capacitat 
organitzativa per a gestionar-los adequadament. És responsabilitat nostra decidir de quina 
manera i amb quina rapidesa volem gestionar aquesta transició inevitable però no tenim altra 
opció. És el nostre deure i el millor llegat que podem deixar a les generacions futures i els beneficis 
són evidents: reducció dels impactes ambientals –inclòs el canvi climàtic–, desenvolupament de 
l’economia local, creació de llocs de treball i estalvi econòmic. 

El camí implica adoptar mesures clares, concretes i eficaces i decidides i és per això que l’àrea 
metropolitana de Barcelona ha decidit entomar el repte de manera decidida i liderar el canvi 
dels municipis metropolitans cap a un model de recollida i tractament de residus més eficient 
que permeti complir els nivells de recollida selectiva marcats per 2025. N’és una peça clau 
l’Acord Metropolità pel Residu Zero, que estableix les mínimes actuacions que han de realitzar 
els municipis per garantir el compliment dels objectius i iniciar aquesta transició. Però el 
canvi només serà possible si tots ens en corresponsabilitzem: ciutadania, empreses, entitats i 
administracions.

És un repte que val la pena no només per responsabilitat amb la resta del planeta i les 
generacions futures sinó també perquè ens permetrà gaudir d’unes ciutats més netes i més 
sostenibles. Juntes ho podrem fer.

Eloi Badia i Casas
Vicepresident de l’Àrea de Medi Ambient
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1. PER QUÈ EL PREMET25? 

En l’actualitat, un 50% de la població mundial viu en ciutats, i es preveu que l’any 2050 la xifra 
arribi fi ns el 75%. Les ciutats agreguen materials i nutrients, consumeixen un 75% del consum 
de recursos naturals, generen el 50% dels residus mundials i produeixen entre el 60-80% de 
les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Així doncs, el repte que tenen les ciutats no és 
menor i convida a qüesti onar-se els models que han portat fi ns a la situació actual. 

En aquest context, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), com agluti nadora de nombroses 
ciutats i pobles metropolitans, presenta El Programa Metropolità de Prevenció de Residus 
i Gesti ó de Recursos i Residus Municipals 2017-2025 (PREMET25, a parti r d’ara). Aquest 
programa, d’una banda, manté línies de treball ja presents als programes metropolitans 
anteriors (1997-2006 i 2009-2016) i n’hereta els seus llegats pel que fa a objecti us assolits i 
actuacions endegades. Però, de l’altra banda, el PREMET25 assumeix nous reptes que obren 
el seu abast d’actuació a tots aquells aspectes que afecten tant a la generació de residus (la 
prevenció), com a la seva gesti ó efi cient una vegada generats (la recollida i el tractament), 
amb un comú denominador que és l’educació ambiental i una nova governança (liderada des 
de l’AMB i assumida i implementada per cadascun dels municipis metropolitans i per la seva 
ciutadania i societat civil). 

El PREMET25 planteja un canvi en les regles del joc per, 
no només arribar a complir els objectius europeus, 
sinó per incorporar una nova lògica en la manera 
en la que gestionem els residus. Però, per què ho fa?

MISSATGES
CLAUCLAU

1. PER QUÈ EL PREMET25?  

Actualment un 50% de la població mundial viu en ciutats i es preveu que, l’any 2050, la xifra 
arribarà fins al 75%. Les ciutats agreguen materials i nutrients, són responsables d’un 75% del 
consum de recursos naturals, generen el 50% dels residus mundials i produeixen entre el 60-80% 
de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. En el marc de l’avanç cap a la sostenibilitat 
global, el repte que tenen les ciutats no és menor i convida a qüestionar-se els models que han 
portat fins a la situació actual. 

En aquest context, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), com a aglutinadora de nombroses 
ciutats metropolitanes, presenta el Programa Metropolità de Prevenció i Gestió de Recursos 
i Residus Municipals 2019-2025 (PREMET25, a partir d’ara). Aquest programa manté línies de 
treball ja presents als programes metropolitans anteriors (1997-2006 i 2009-2016) i n’hereta 
els llegats pel que fa a objectius assolits i actuacions endegades. Però, d’altra banda, assumeix 
nous reptes que obren l’abast d’actuació a tots aquells aspectes que afecten tant la generació de 
residus (la prevenció) com la gestió eficient un cop generats (la recollida i el tractament), amb 
un comú denominador que és l’educació ambiental i una nova governança (assumida i liderada 
des de l’AMB i assumida i implementada per cadascun dels municipis metropolitans i per la seva 
ciutadania i societat civil). 

El PREMET25 planteja un canvi en el sistema de recollida  
i tractament de residus metropolità, no només per arribar  
a complir els objectius europeus, sinó per incorporar una  
nova lògica en la manera com s’utilitzen els recursos naturals  
i es gestionen els residus. Però, per què ho fa?
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1.1. 
Estancament  
de la recollida

1.2.  
Economia 
circular

1.3.  
Gestionar  
Recursos

1.1. Partim d’una recollida selectiva  
estancada i d’una baixa valorització  
dels materials

A l’àrea metropolitana es van generar un total 
d’1.416.753 de tones de residus municipals (439 kg 
per habitant), l’any 2016, que equivalen a 1,20 kg  
de residus diaris per habitant, seguint una tendència 
ascendent des de l’any 2013. Això indica que la 
generació de residus segueix acoblada a la situació 
econòmica, ja que durant la crisi la quantitat de 
residus produïts va disminuir però amb la recuperació 
econòmica torna a augmentar. Cal desacoblar aquesta 
relació, incorporant criteris d’eficiència en l’ús dels 
materials i de prevenció, i sobretot superar la situació 
d’estancament de la recollida.

1.2. Europa impulsa l’economia circular
Des d’Europa s’ha marcat una nova direcció pel que 
fa a la gestió dels residus: es vol passar d’una visió 
centrada en el seu tractament a una que en previngui 
la producció i que, en darrer terme, els reincorpori 
en el cicle productiu. El PREMET25 incorpora aquests 
nous enfocaments i s’emmarca en un període de 
transició d’una economia lineal cap a una economia 
més circular. En la primera, es fan servir matèries 
primeres per fer productes que esdevenen residus un 
cop han acabat la seva vida útil; en la segona, en canvi, 
aquests materials, productes i components allarguen 
la seva vida amb la reutilització, la renovació  
o la reparació, o bé troben un nou ús com a materials 
a través del reciclatge.

El mes de desembre del 2015, la Comissió Europea va 
publicar «Tancar el cercle: un pla d’acció de la Unió 
Europea per a l’economia circular», que marcava el 
full de ruta per a la revisió de les principals directives 
sobre residus, que, un cop modificades, van ser 
aprovades pel Parlament Europeu el maig del 2018.  
A Catalunya, amb l’aprovació del «Programa general 
de prevenció i gestió de residus i recursos de 
Catalunya» (PRECAT20) l’any 2018, el qual té l’objectiu 
d’avançar cap a una economia circular, des de la 
política de residus,  
ha començat a ser adoptat també com a referent. Per 
complementar aquest nou enfocament, el Govern de 
Catalunya està començant a redactar una nova llei 
catalana de residus.

Cal desacoblar la relació que 
hi ha entre la generació de 
residus i la situació econòmica 
amb la incorporació de criteris 
d’eficiència en l’ús de materials 
i de prevenció,  
i superar la situació actual 
d’estancament de  
la recollida selectiva.
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1.4.  
Innovació  
i lideratge

1.5.  
Ciutadania  
interpel·lada

1.6.  
Petjada  
ambiental

1.3.  Cal deixar de tractar residus barrejats 
per gestionar recursos
Amb relació al tractament de residus municipals,  
que fins ara ha estat l’eix central de tots els programes 
metropolitans de residus, l’anterior programa  
va aconseguir l’objectiu que la pràctica totalitat  
de la fracció resta fos tractada abans d’anar  
a disposició final. 

Ara, però, es pretén anar més enllà i iniciar el camí 
per deixar de gestionar residus barrejats per passar 
a gestionar recursos de bona qualitat. Això implica 
millorar la quantitat i la qualitat de residus recollits 
selectivament i, de retruc, reconvertir aquelles plantes 
de tractament de resta que ja no siguin necessàries 
per convertir-les en plantes de tractament de fracció 
orgànica i separació de materials reciclables.  
Com a resultat d’això, també es reduirà la necessitat 
de destinacions finalistes i es podrà reduir 
gradualment l’abocament controlat i la incineració 
amb recuperació d’energia.

1.4.  Cal anar més enllà del tractament, 
des de la innovació i el lideratge
L’anterior programa (2009-2016) ja va incorporar  
la prevenció de residus com un dels àmbits d’actuació 
propis de l’AMB amb el desplegament de suport 
als municipis per a la redacció de Plans Locals de 
Prevenció de Residus (PLPR) i projectes per fomentar 
la reducció dels residus, la reutilització o l’allargament 
de la vida útil dels productes. 

A banda de seguir impulsant la prevenció,  
el PREMET25 també vol abordar un canvi en els 
sistemes de recollida, per fer-los més eficients  
i incentivadors, com a eina imprescindible per assolir 
els objectius del programa. 

Per això incorpora l’Acord Metropolità pel Residu Zero 
que, de manera conjunta amb els municipis, desplega 
mesures concretes per augmentar la recollida selectiva 
i reduir el plàstic d’un sol ús. Així, l’any 2020 tots els 
municipis de l’àrea metropolitana disposaran d’un 
full de ruta per garantir el compliment de l’objectiu 
mínim de recollida del 55% l’any 2025 a través del 
desplegament de la individualització de la recollida de 
residus i la bonificació de la participació en la recollida 
de la fracció orgànica.

El PREMET25 vol contribuir a la transició des d’una visió 
lineal de l’economia, centrada sobretot en el tractament dels 
residus, a una visió cíclica que els previngui i els reincorpori 
en el cicle productiu.  
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1.5.  Una actuació compartida, amb una 
ciutadania que se senti interpel·lada
El PREMET25 es planteja com un procés compartit 
entre les diferents administracions per reduir la 
producció de residus i augmentar-ne la recollida 
separada, i que també pretén incrementar la 
consciència de la ciutadania sobre les implicacions 
de les seves accions envers la producció de residus i 
sobre com els ha de gestionar. 

Més enllà de l’Acord Metropolità pel Residu Zero, 
el PREMET25 desenvolupa un programa d’educació 
ambiental, de comunicació i de participació al llarg 
del seu període d’implementació, que permeti 
mantenir la població informada i que la faci 
copartícep del procés de canvi. 

1.6.  Crear benestar reduint la petjada 
ambiental
Una millor gestió dels residus i els materials, 
considerant-los com un recurs que cal preservar, 
implica també mantenir el màxim valor d’aquests 
recursos en el marc d’una economia més circular. 
L’augment de la recollida selectiva i l’assoliment dels 
objectius establerts en aquest programa permetran 
incrementar la quantitat i la qualitat dels llocs de 
treball associats a la gestió de residus. 
Al mateix temps, una menor dependència de les 
opcions de tractament finalista de residus i de  
la necessitat de gestió de fracció resta reduirà no 
només la necessitat d’extracció de recursos naturals, 
sinó també la petjada de carboni associada al 
sistema metropolità de tractament de residus.

Es preveu la reducció de les emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle fins a 170.000 tones de CO2eq 
i s’estima la creació d’aproximadament uns 1.500 
nous llocs de treball.

El compliment dels objectius del PREMET25 
també donarà lloc a un sistema més eficient 
econòmicament que permetrà estalviar 20 milions 
d’euros l’any 2025 i allunyarà el risc d’expedients 
sancionadors europeus per incompliment de 
normativa.

Amb l’Acord Metropolità pel Residu Zero es reforça 
l’esperit de col·laboració i suport mutu entre les diferents 
administracions d’acord amb el PREMET25. Però també cal la 
implicació de tots els agents (ciutadania, organitzacions  
i administracions) així com dels sectors productius en totes 
les fases del cicle de vida del producte.
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Tèxtil

Altres
(runes, tèxtil sanitari, metalls, etc.)

L’any 2016…

• Es van recollir selectivament el 33,5% dels residus. 
Això suposa un total de 474.561 t de residus 
municipals, equivalents a 147,1 kg per habitant. 
Aquest nivell se situa per sota de la mitjana 
catalana tant en valors percentuals (un 38,5% en 
el cas català) com de recollida per càpita.  

• El màxim històric de recollida selectiva de residus 
metropolitans es va donar l’any 2010 amb un 37% 
i no s’ha superat des de llavors. 

• La recollida selectiva presenta uns resultats força 
variables en els diferents municipis, amb un mínim 
del 19% i un màxim del 76%. Aquesta variabilitat 
es deu a l’existència de sistemes de recollida amb 
un grau d’eficiència molt diferent.  

• Les fraccions que tenen millors nivells de recollida 
selectiva són els voluminosos, dels quals s‘estima 
que prop d’un 65% es recullen de manera 
adequada. Els segueixen el vidre amb el 57%,  
la fracció vegetal amb un 46% i el paper/cartró 
amb un 38%. 

• Les fraccions amb nivells de recollida més baixos 
són el tèxtil, que es troba per sota del 15%, els 
envasos lleugers amb gairebé́ un 30% i l’orgànica, 
amb un 33%.

• Segons l’indicador DREC, un 40% dels residus 
metropolitans s’han destinat al reciclatge (176 kg 
per habitant) sumant els recollits selectivament 
als provinents del triatge de la fracció resta.

Bossa tipus

FONT:  AMB, 2016

* els envasos lleugers estan formats 
per plàstic, metall i brics i suposen 
un 10,3% dels residus municipals.
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FONT: Barcelona 
Regional. 2019

Indicador de Destinació del Reciclatge (DREC)

Actualment no hi ha cap metodologia estàndard per 
calcular tot el que finalment es recicla, tot i que la Unió 
Europea està començant a treballar en aquest sentit. 
Com a millora dels indicadors actuals, el DREC defineix 
quins residus són realment destinats a reciclatge, és  
a dir, el nivell de reciclatge global, sumant tant el que  
es recull selectivament com el que prové del tractament 
de la resta. Per obtenir aquest indicador es té en compte 
com hi contribueixen cadascuna d’aquestes recollides: 

• La recollida selectiva de materials és la principal font 
del DREC, i representa un 56% del reciclatge global:

• Recollida selectiva de matèria orgànica,  
paper/cartró i vidre. 

• Deixalleries o punts verds especialitzats: tèxtil, 
pneumàtics, olis minerals i vegetals, residus 
d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE), bateries, 
medicaments, metalls, residus especials en 
petites quantitats (REPQ) i fracció vegetal.

• Les fraccions recuperades a les plantes de triatge 
d’envasos i a la planta de voluminosos contribueixen 
al reciclatge total en un 13%.

• La resta, tractada als ecoparcs, consisteix en una font 
important dels residus que finalment es reciclen. 
Concretament, la gestió de la resta contribueix en un 
31% al DREC metropolità.

Segons el DREC, a l’àrea 
metropolitana es van 
enviar a reciclar el 40% 
dels residus l’any 2016.



PREMET25 PER QUÈ EL PREMET 25?

16

27%

29,3%

29,4%

400
kg/hab i any 

35,8%

469
kg/hab i any 

25,9%

525
kg/hab i any 

44,5%

549
kg/hab i any 

371
kg/hab i any 

393
kg/hab i any 

519
kg/hab i any 

37,5%

393
kg/hab i any 

368
kg/hab i any 

360
kg/hab i any 

403
kg/hab i any 32,5%

34,8%

21,1%

45,5%

38,8%

451
kg/hab i any 

35,9%

561
kg/hab i any 

451
kg/hab i any 

398
kg/hab i any 

28,6%

49,3%

23,5%

48,8%55,1%

450
kg/hab i any 

425
kg/hab i any 

661
kg/hab i any 

Recollida selectiva als municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona

Ba
da

lo
na

   

Ba
di

a 
de

l V
al

lè
s  

Ba
rb

er
à 

de
l V

al
lè

s  

Ba
rc

el
on

a 
 

Be
gu

es
  

Ca
st

el
lb

isb
al

  

Ca
st

el
ld

ef
el

s  

Ce
rd

an
yo

la
 d

el
 V

al
lè

s  

Ce
rv

el
ló

  

Co
rb

er
a 

de
 Ll

ob
re

ga
t  

Co
rn

el
là

 d
e 

Llo
br

eg
at

  

El
 P

ap
io

l  

El
 P

ra
t d

e 
Llo

br
eg

at
  

Es
pl

ug
ue

s d
e 

Llo
br

eg
at

  

Ga
và

  

L’H
os

pi
ta

le
t d

e 
Llo

br
eg

at
  

La
 P

al
m

a 
de

 C
er

ve
lló

  

M
ol

in
s d

e 
Re

i  

450
kg/hab i any 

34,4%
376

kg/hab i any 

55,1%

361
kg/hab i any 

18,9% 414
kg/hab i any 

453
kg/hab i any 

465
kg/hab i any 

27,8%

76,3%

35,4%

490
kg/hab i any 

52,1%

394
kg/hab i any 

34,2%

399
kg/hab i any 

521
kg/hab i any 

405
kg/hab i any 

350
kg/hab i any 

409
kg/hab i any 

414
kg/hab i any 

419
kg/hab i any 

43,1%

49,2%

28,3%

48,3%

33,1%

21,7%

33,4%

389
kg/hab i any 

394
kg/hab i any 

29,0%

43,5%

381
kg/hab i any 

38,1%

La recollida selecti va dels 
residus municipals inclou: 

vidre, paper/cartró, envasos 

lleugers, matèria orgànica,
voluminosos, tèxti l, RAEE, 
piles, REPQ i altres recollides.
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  33,5% - 50% 
  >50% (objecti u 2020)

M
on

tc
ad

a 
i R

ei
xa

c  

M
on

tg
at

  

Pa
lle

jà
  

Ri
po

lle
t  

 

Sa
nt

 A
dr

ià
 d

e 
Be

sò
s  

Sa
nt

 A
nd

re
u 

de
 la

 B
ar

ca
   

Sa
nt

 B
oi

 d
e 

Llo
br

eg
at

   

Sa
nt

 C
lim

en
t d

e 
Llo

br
eg

at
  

Sa
nt

 C
ug

at
 d

el
 V

al
lè

s  

Sa
nt

 F
el

iu
 d

e 
Llo

br
eg

at
  

Sa
nt

 Jo
an

 D
es

pí
  

Sa
nt

 Ju
st

 D
es

ve
rn

  

Sa
nt

 V
ice

nç
 d

el
s H

or
ts

  

Sa
nt

a 
Co

lo
m

a 
de

 C
er

ve
lló

 

Sa
nt

a 
Co

lo
m

a 
de

 G
ra

m
en

et
  

Ti
an

a 
 

To
rre

lle
s d

e 
Llo

br
eg

at
  

Vi
la

de
ca

ns
  

         Recollida selecti va bruta         Resta



PREMET25 PER QUÈ EL PREMET 25?

17

27%

29,3%

29,4%

400
kg/hab i any 

35,8%

469
kg/hab i any 

25,9%

525
kg/hab i any 

44,5%

549
kg/hab i any 

371
kg/hab i any 

393
kg/hab i any 

519
kg/hab i any 

37,5%

393
kg/hab i any 

368
kg/hab i any 

360
kg/hab i any 

403
kg/hab i any 32,5%

34,8%

21,1%

45,5%

38,8%

451
kg/hab i any 

35,9%

561
kg/hab i any 

451
kg/hab i any 

398
kg/hab i any 

28,6%

49,3%

23,5%

48,8%55,1%

450
kg/hab i any 

425
kg/hab i any 

661
kg/hab i any 

Recollida selectiva als municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona

Ba
da

lo
na

   

Ba
di

a 
de

l V
al

lè
s  

Ba
rb

er
à 

de
l V

al
lè

s  

Ba
rc

el
on

a 
 

Be
gu

es
  

Ca
st

el
lb

isb
al

  

Ca
st

el
ld

ef
el

s  

Ce
rd

an
yo

la
 d

el
 V

al
lè

s  

Ce
rv

el
ló

  

Co
rb

er
a 

de
 Ll

ob
re

ga
t  

Co
rn

el
là

 d
e 

Llo
br

eg
at

  

El
 P

ap
io

l  

El
 P

ra
t d

e 
Llo

br
eg

at
  

Es
pl

ug
ue

s d
e 

Llo
br

eg
at

  

Ga
và

  

L’H
os

pi
ta

le
t d

e 
Llo

br
eg

at
  

La
 P

al
m

a 
de

 C
er

ve
lló

  

M
ol

in
s d

e 
Re

i  

450
kg/hab i any 

34,4%
376

kg/hab i any 

55,1%

361
kg/hab i any 

18,9% 414
kg/hab i any 

453
kg/hab i any 

465
kg/hab i any 

27,8%

76,3%

35,4%

490
kg/hab i any 

52,1%

394
kg/hab i any 

34,2%

399
kg/hab i any 

521
kg/hab i any 

405
kg/hab i any 

350
kg/hab i any 

409
kg/hab i any 

414
kg/hab i any 

419
kg/hab i any 

43,1%

49,2%

28,3%

48,3%

33,1%

21,7%

33,4%

389
kg/hab i any 

394
kg/hab i any 

29,0%

43,5%

381
kg/hab i any 

38,1%

La recollida selecti va dels 
residus municipals inclou: 

vidre, paper/cartró, envasos 

lleugers, matèria orgànica,
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Llavors, de tot el que es genera en cada municipi, 
quant acaba anant a reciclar?

Recollida per fraccions (kg/hab/any de Recollida Selectiva i Resta)

  Ho separem

  No ho separem
dels altres residus
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* * * *
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Llavors, de tot el que es genera en cada municipi, 
quant acaba anant a reciclar?

Recollida per fraccions (kg/hab/any de Recollida Selectiva i Resta)
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  No ho separem
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Un 6%
del contingut 
no és vidre!

Recollida per fraccions. Impropis

Separem correctament?
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del contingut 
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del contingut 
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PREMET25 NOM CAPÍTOL
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2. REPTES A ASSOLIR

En l’actualitat, un 50% de la població mundial viu en ciutats, i es preveu que l’any 2050 la xifra 
arribi fi ns el 75%. Les ciutats agreguen materials i nutrients, consumeixen un 75% del consum 
de recursos naturals, generen el 50% dels residus mundials i produeixen entre el 60-80% de 
les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Així doncs, el repte que tenen les ciutats no és 
menor i convida a qüesti onar-se els models que han portat fi ns a la situació actual. 

En aquest context, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), com agluti nadora de nombroses 
ciutats i pobles metropolitans, presenta El Programa Metropolità de Prevenció de Residus 
i Gesti ó de Recursos i Residus Municipals 2017-2025 (PREMET25, a parti r d’ara). Aquest 
programa, d’una banda, manté línies de treball ja presents als programes metropolitans 
anteriors (1997-2006 i 2009-2016) i n’hereta els seus llegats pel que fa a objecti us assolits i 
actuacions endegades. Però, de l’altra banda, el PREMET25 assumeix nous reptes que obren 
el seu abast d’actuació a tots aquells aspectes que afecten tant a la generació de residus (la 
prevenció), com a la seva gesti ó efi cient una vegada generats (la recollida i el tractament), 
amb un comú denominador que és l’educació ambiental i una nova governança (liderada des 
de l’AMB i assumida i implementada per cadascun dels municipis metropolitans i per la seva 
ciutadania i societat civil). 

El PREMET25 planteja un canvi en les regles del joc per, 
no només arribar a complir els objectius europeus, 
sinó per incorporar una nova lògica en la manera 
en la que gestionem els residus. Però, per què ho fa?

OBJECTIUS 
ESTRATÈGICSESTRATÈGICS

Residus
no

recicables

Ús

Producció

Matèries
primeres

3. Economia
circular

1. Economia
lineal

Ús

Producció

Matèries
primeres

2. Economia de la
reutilització
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recicables
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lat
ge
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Producció

M
atèries prim eres

Tractament
finalista

Valorització energètica

Reciclatge

Preparació per a la reutilització

Prevenció

Residu zero i economia circular

El concepte Residu Zero i la visió cíclica de 
l’economia coneguda com a economia circular 
són visions que es complementen mútuament. 
El PREMET25 recull ambdues visions i les seves 
estratègies d’actuació, minimitzant la generació 
de residus al llarg de tot el cicle dels materials i 
gestionant els residus que finalment es generen 
com un recurs que cal incorporar de nou  
a l’economia de manera cíclica. 

La prevenció de residus ha de ser una estratègia de 
base que «filtri» l’arribada de materials rebutjats a 
la resta de fases del cicle de vida. Com més reduïm 
els residus en origen, menys materials s’hauran de 
tractar a posteriori per ser reincorporats de nou al 
sistema amb estratègies d’economia circular. 

Jerarquia en 
la gestió de 
residus que 
estableix 
la Directiva 
marc de 
residus 
(Directiva 
2008/98/CE)

Transició de 
l’economia 
lineal 
cap a una 
economia 
circular
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FONT: Adaptació de «A 
circular Economy in the 
Netherlands by 2050»
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2. REPTES A ASSOLIR

En l’actualitat, un 50% de la població mundial viu en ciutats, i es preveu que l’any 2050 la xifra 
arribi fi ns el 75%. Les ciutats agreguen materials i nutrients, consumeixen un 75% del consum 
de recursos naturals, generen el 50% dels residus mundials i produeixen entre el 60-80% de 
les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Així doncs, el repte que tenen les ciutats no és 
menor i convida a qüesti onar-se els models que han portat fi ns a la situació actual. 

En aquest context, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), com agluti nadora de nombroses 
ciutats i pobles metropolitans, presenta El Programa Metropolità de Prevenció de Residus 
i Gesti ó de Recursos i Residus Municipals 2017-2025 (PREMET25, a parti r d’ara). Aquest 
programa, d’una banda, manté línies de treball ja presents als programes metropolitans 
anteriors (1997-2006 i 2009-2016) i n’hereta els seus llegats pel que fa a objecti us assolits i 
actuacions endegades. Però, de l’altra banda, el PREMET25 assumeix nous reptes que obren 
el seu abast d’actuació a tots aquells aspectes que afecten tant a la generació de residus (la 
prevenció), com a la seva gesti ó efi cient una vegada generats (la recollida i el tractament), 
amb un comú denominador que és l’educació ambiental i una nova governança (liderada des 
de l’AMB i assumida i implementada per cadascun dels municipis metropolitans i per la seva 
ciutadania i societat civil). 

El PREMET25 planteja un canvi en les regles del joc per, 
no només arribar a complir els objectius europeus, 
sinó per incorporar una nova lògica en la manera 
en la que gestionem els residus. Però, per què ho fa?

OBJECTIUS 
ESTRATÈGICSESTRATÈGICS

El Programa Metropolità de Prevenció i Gestió de Recursos  
i Residus Municipals 2019-2025 consisteix en:

• una estratègia d’actuació
• basada en una nova governança
• que aposti per reduir els residus municipals, 
• permeti assolir un 55% de reciclatge l’any 2025, 
• i aconsegueixi la neutralitat en carboni 
• del sistema metropolità de tractament de residus

2. REPTES A ASSOLIR 
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Governança

Benestar

N
atura

Prosperit
at

OS3
Transparència

OE1
TMTR

OE2
PxG

OS2
Ocupació verda

OS1
Canvi d’hàbits

OG5
RAP

OG4
Estratègia RZ

OG1
Prevenció

OA2
ACV

OG2
Recollides

OA1
Canvi climàtic

OG3
Tractament

1 Fi de la pobresa

OG1 - 2, 4,10, 11, 12, 14, 15
OG2 - 11,12
OG3 - 7, 9, 13, 15
OG4 - 11, 12, 17
OG5 - 11, 12, 17

OA1 - 3, 13
OA2 - 3, 11, 12, 13

OE1 - 10
OE2 - 10

OS1 - 3, 4, 11, 12, 13
OS2 - 5, 8
OS3 - 3, 10, 11

2 Fam zero

3 Salut i benestar

4 Educació de qualitat

5 Igualtat de génere

6 Aigua neta i sanejament

7 Energia assequible 
    i no contaminant

8 Treball decent 
    i creixement econòmic

9 Indústria, innovació
    i infraestructura

10 Reducció de les 
      desigualtats

11 Ciutats i comunitats 
      sostenibles

12 Producció i consum
      responsable

13 Acció pel clima

14 Vida submarina

15 Vida d’ecosistemes
      terrestres

16 Pau, justicia i
      institucions sòlides

17 Aliances per a assolir 
      els objectius

Objectius de gestió Objectius ambientals Objectius econòmics Objectius socials

Governança

Benestar
N

atura
Prosperit

at

OS3
Transparència

OE1
TMTR

OE2
PxG

OS2
Ocupació verda

OS1
Canvi d’hàbits

OG5
RAP

OG4
Estratègia RZ

OG1
Prevenció

OA2
ACV

OG2
Recollides

OA1
Canvi climàtic

OG3
Tractament

1 Fi de la pobresa

OG1 - 2, 4,10, 11, 12, 14, 15
OG2 - 11,12
OG3 - 7, 9, 13, 15
OG4 - 11, 12, 17
OG5 - 11, 12, 17

OA1 - 3, 13
OA2 - 3, 11, 12, 13

OE1 - 10
OE2 - 10

OS1 - 3, 4, 11, 12, 13
OS2 - 5, 8
OS3 - 3, 10, 11

2 Fam zero

3 Salut i benestar

4 Educació de qualitat

5 Igualtat de génere

6 Aigua neta i sanejament

7 Energia assequible 
    i no contaminant

8 Treball decent 
    i creixement econòmic

9 Indústria, innovació
    i infraestructura

10 Reducció de les 
      desigualtats

11 Ciutats i comunitats 
      sostenibles

12 Producció i consum
      responsable

13 Acció pel clima

14 Vida submarina

15 Vida d’ecosistemes
      terrestres

16 Pau, justicia i
      institucions sòlides

17 Aliances per a assolir 
      els objectius

Objectius de gestió Objectius ambientals Objectius econòmics Objectius socials

1 Fi de la pobresa

2 Fam zero

3 Salut i benestar

4 Educació de qualitat

5 Igualtat de génere

6 Aigua neta i sanejament

7 Energia assequible 
    i no contaminant

8 Treball decent 
    i creixement econòmic

9 Indústria, innovació
    i infraestructura

10 Reducció de les 
      desigualtats

11 Ciutats i comunitats 
      sostenibles

12 Producció i consum
      responsable

13 Acció pel clima

14 Vida submarina

15 Vida d’ecosistemes
      terrestres

16 Pau, justicia i
      institucions sòlides

17 Aliances per a assolir 
      els objectius

D’una banda, per assolir aquests objectius vertebradors,  
el PREMET25 es planteja uns objectius qualitatius de gestió, 
ambientals, econòmics i socials alineats amb els  
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)  
establerts a l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible 
de les Nacions Unides.

CODI OBJECTIUS QUALITATIUS
OG OBJECTIUS DE GESTIÓ
OG1 Promoure la prevenció i la reutilització
OG2 Promoure la individualització de la recollida selectiva
OG3 Revisar les infraestructures de tractament de residus 
OG4 Promoure l’establiment d’estratègies de Residu Zero entre els municipis 

metropolitans
OG5 Promoure nous sistemes de responsabilitat ampliada del productor
OA OBJECTIUS AMBIENTALS
OA1 Contribuir a la mitigació de l’escalfament global tot assolint la neutralitat 

en carboni
OA2 Gestionar els residus incorporant la perspectiva de l’anàlisi del cicle de vida
OE OBJECTIUS ECONÒMICS
OE1 Definir un nou marc de finançament de la recollida i de les instal·lacions de 

tractament de residus
OE2 Incorporar millores en la fiscalitat
OS OBJECTIUS SOCIALS
OS1 Promoure la coresponsabilitat i el canvi d’hàbits
OS2 Contribuir a la creació d’ocupació verda 
OS3 Avançar en la transparència i comparabilitat de les dades del procés de 

gestió de residus

Objectius de 
desenvolupament 
sostenible 
(Agenda 2030  
de les Nacions 
Unides)

FONT:  Barcelona Regional 
a partir de «A Sustainable 
Future for Europe Think 2030 
Synthesis Paper». David 
Baldock i Céline Charveriat - 
IEEP. Octubre de 2018
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Tractament
finalista

Valorització energètica

Reciclatge

Recollida

Preparació per a la reutilització

Prevenció Reducció residus generats  (1a)
Generació de resta (1c)

Preparació per a la reutilització  (2a)

Objectius estratègics | Objectius clau

Petjada de carboni
(7a)

Recollida selectiva AMB (3a)
Recollida selectiva municipis (3b)
Impropis FORM (3f)

Valorització material (4a)

Valorització total [reciclatge + valorització energètica] (5a)

Disposició final residus sense tractar (6a)
Residus a dipòsit controlat (6b)

D’altra banda, el programa compta amb un total de 
41 objectius quantitatius dels quals 3 són estratègics  
i 8 són clau; tots ells alineats amb la jerarquia en la gestió  
de residus que estableix la Directiva marc de residus  
(Directiva 2008/98/CE). 

Els objectius estratègics són:

1a: Reduir la generació de residus, com a mínim, en un 15% 
en pes de la generació dels residus municipals respecte 
l’any 2010 (objectiu 2020) 

1c: Reduir la generació de la fracció resta fins a 150 kg per 
habitant i any (objectiu 2025)

3a: Incrementar la recollida selectiva fins al 60% dels residus 
municipals generats (objectiu AMB 2020)

Els objectius clau són:

2a: Assolir un 2% de preparació per a la reutilització dels 
tèxtils, mobles RAEE i altres residus (objectiu 2020)

3b: Incrementar la recollida selectiva fins al 50% dels residus 
municipals generats (objectiu municipis 2020)

3f: Incrementar la qualitat de la recollida selectiva de 
la FORM, assolint un nivell d’impropis inferior al 8% 
(objectiu 2020)

4a: Incrementar la preparació per a la reutilització més la 
valorització material fins al 55% en pes dels residus 
municipals generats (objectius 2020 i 2025)

5a: Assolir una valorització total fins al 70% dels residus 
municipals generats (objectiu 2020)

6a: Incrementar la quantitat de residus tractats prèviament 
abans de ser destinats a dipòsit controlat fins al 100% 
(objectius 2020 i 2025)

6b: Limitar la disposició del total dels residus municipals 
generats al 35% (objectiu 2020)

7a: Assolir la neutralitat en carboni dels sistema metropolità 
de tractament de residus (objectiu 2025)

Objectius 
quantitatius 
estratègics i clau 
del PREMET25 
en el context de 
la jerarquia en la 
gestió de residus 
que estableix la 
Directiva marc de 
residus (Directiva 
2008/98/CE)

FONT: Barcelona 
Regional. 2016
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RESIDUS 
MUNICIPALS RESTA FORM ENVASOS RAEE TÈXTIL ALTRES

PREVENCIÓ
-10%——— -15%

-15%
respecte 2010

150*
kg/hab/any

262—

——150*

-50%

——-50%

malbaratament 
alimentari 

respecte 2010

PREPARACiÓ
PER A LA
REUTILITZACIÓ ——5%

5%

1,1%—

2%

——2%

Mobles, tèxtil, 
RAEE i altres

0,3%—

RECOLLIDA 
SELECTIVA 34%—

AMB
——60%
——50% 

 municipis

60%

16%—
——8%

8%
Impropis

27%———25%

25%
Impropis

36%—

——65%

65%

14%———20%*

25%*

36%—
——55%

55%
Piles

VALORITZACIÓ 
MATERIAL

40%—

——60%

55%
(inclou PxR)

53%—
——65%*

65%*
91-96%—

——55-80%

55-80%

sobre els RAEE recollits 
selectivament

——55%

50%
sobre el tèxtil 

recollit 
selectivament

+ 

VALORITZACIÓ 
TOTAL

——70%

70%

35%—

——60%

60%

——70%

70%
88-93%—

——75-85%

75-85%

sobre els RAEE recollits 
selectivament

——95%

95%

sobre el tèxtil 
recollit 

selectivament

——55%

55%
plàstic, metall
i paper/cartró

TRACTAMENT
FINALISTA

25%—
——35%

35%

3%———0%

0%
Sense tractar

——35%

35%
matèria orgànica

GESTIÓ

Detall de la situació actual de l’àrea metropolitana 
respecte dels objectius del programa (2020 i 2025)

* Objectiu 2025
 Objectiu assolit
 Situació actual
 Reducció de % respecte la situació actual8-12%———10-13%

10-13%
Efi ciència

dels ecoparcs

52—

——0*

0*
KgCO2eq/hab

Petjada de carboni
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3. UN ABAST AMPLI

En l’actualitat, un 50% de la població mundial viu en ciutats, i es preveu que l’any 2050 la xifra 
arribi fi ns el 75%. Les ciutats agreguen materials i nutrients, consumeixen un 75% del consum 
de recursos naturals, generen el 50% dels residus mundials i produeixen entre el 60-80% de 
les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Així doncs, el repte que tenen les ciutats no és 
menor i convida a qüesti onar-se els models que han portat fi ns a la situació actual. 

En aquest context, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), com agluti nadora de nombroses 
ciutats i pobles metropolitans, presenta El Programa Metropolità de Prevenció de Residus 
i Gesti ó de Recursos i Residus Municipals 2017-2025 (PREMET25, a parti r d’ara). Aquest 
programa, d’una banda, manté línies de treball ja presents als programes metropolitans 
anteriors (1997-2006 i 2009-2016) i n’hereta els seus llegats pel que fa a objecti us assolits i 
actuacions endegades. Però, de l’altra banda, el PREMET25 assumeix nous reptes que obren 
el seu abast d’actuació a tots aquells aspectes que afecten tant a la generació de residus (la 
prevenció), com a la seva gesti ó efi cient una vegada generats (la recollida i el tractament), 
amb un comú denominador que és l’educació ambiental i una nova governança (liderada des 
de l’AMB i assumida i implementada per cadascun dels municipis metropolitans i per la seva 
ciutadania i societat civil). 

El PREMET25 planteja un canvi en les regles del joc per, 
no només arribar a complir els objectius europeus, 
sinó per incorporar una nova lògica en la manera 
en la que gestionem els residus. Però, per què ho fa?

DOCUMENTS, 
TREBALLS
I ESTUDIS
DE BASE
L’ elaboració del PREMET25 ha requerit fer diversos 
estudis de base sobre aspectes específics i nombrosos 
treballs d’anàlisi de les dades metropolitanes. A partir 
d’aquests treballs s’ha redactat la Memòria del programa, 
però també formen part del nucli de documents del 
PREMET25 el Document d’objectius i pla d’actuació, la 
Memòria econòmica, l’Estudi ambiental estratègic i el Pla 
d’instal·lacions.

Cal destacar que el programa incorpora, d’una banda, alguns 
estudis de base i treballs d’anàlisi que són innovadors ja que 
aporten informació sobre aspectes d’especial interès:

• llocs de treball (estima el potencial de creació de nous 
llocs de treball a partir de la millora en la gestió dels 
residus metropolitans),

• anàlisi de cicle de vida (incorpora una perspectiva 
ambiental per avaluar els diferents escenaris avaluats), 

• recollida comercial (sector clau amb un ampli marge de 
millora en la recollida), 

• potencial de reutilització (defineix una metodologia de 
càlcul i descriu possibilitats d’actuació).

I, de l’altra, alguns estudis i treballs que esdevenen eines de 
consulta per a la gestió de residus en el marc del PREMET25:

• indicador de reciclatge DREC (millor aproximació 
disponible de la valorització material o reciclatge), 

• anàlisi jurídica i del marc normatiu (ja que el programa 
actua sobre aspectes que no són de competència 
metropolitana com és la recollida),

• els escenaris de recollida selectiva (on es fa una anàlisi per 
teixits urbans i es fa una primera proposta de sistemes de 
recollida òptims en cada municipi),

• deixalleries (defineix propostes de futur per a aquestes 
instal·lacions),

• i la gestió per fraccions (on es detalla tota la informació  
i les dades disponibles sobre cada fracció de residus).

3. UN ABAST AMPLI 
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Infograma de Documents del Programa

Treballs d’anàlisi 
 Escenaris de recollida selecti va
 Bossa ti pus
 Instal·lacions de gesti ó de residus
 Parti cipació 
 Educació per a la transició
 Projeccions generació de residus 
 Gesti ó per fraccions
 Plans locals de prevenció
 Glossari
 Indicador de reciclatge DREC
 Assessorament jurídic i marc normati u

Documents  
del programa

 Document de síntesi 
 Memòria
 Objecti us i pla d’actuació
 Pla d’instal·lacions
 Estudi ambiental estratègic
 Memòria econòmica

Estudis de base 
 Potencial de reuti lització
 Circularitat de la gesti ó residus
 Zones homogènies de recollida
 Anàlisi del cicle de vida
 Llocs de treball 
 Modifi cació TMTR
 Condicionants socioeconòmics
 Deixalleries
 Recollida comercial
 Competències

Infograma de Documents del Programa

Treballs d’anàlisi 
 Escenaris de recollida selecti va
 Bossa ti pus
 Instal·lacions de gesti ó de residus
 Parti cipació 
 Educació per a la transició
 Projeccions generació de residus 
 Gesti ó per fraccions
 Plans locals de prevenció
 Glossari
 Indicador de reciclatge DREC
 Assessorament jurídic i marc normati u

Documents  
del programa

 Document de síntesi 
 Memòria
 Objecti us i pla d’actuació
 Pla d’instal·lacions
 Estudi ambiental estratègic
 Memòria econòmica

Estudis de base 
 Potencial de reuti lització
 Circularitat de la gesti ó residus
 Zones homogènies de recollida
 Anàlisi del cicle de vida
 Llocs de treball 
 Modifi cació TMTR
 Condicionants socioeconòmics
 Deixalleries
 Recollida comercial
 Competències

Nombrosos dels treballs i estudis fets en el marc del PREMET són 
innovadors, ja que no solen elaborar-se en planificacions de residus 
similars. D’altres esdevenen eines de consulta que permetran gestionar 
millor la implementació del mateix programa.
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4. EL FUTUR DELS RESIDUS

En l’actualitat, un 50% de la població mundial viu en ciutats, i es preveu que l’any 2050 la xifra 
arribi fi ns el 75%. Les ciutats agreguen materials i nutrients, consumeixen un 75% del consum 
de recursos naturals, generen el 50% dels residus mundials i produeixen entre el 60-80% de 
les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Així doncs, el repte que tenen les ciutats no és 
menor i convida a qüesti onar-se els models que han portat fi ns a la situació actual. 

En aquest context, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), com agluti nadora de nombroses 
ciutats i pobles metropolitans, presenta El Programa Metropolità de Prevenció de Residus 
i Gesti ó de Recursos i Residus Municipals 2017-2025 (PREMET25, a parti r d’ara). Aquest 
programa, d’una banda, manté línies de treball ja presents als programes metropolitans 
anteriors (1997-2006 i 2009-2016) i n’hereta els seus llegats pel que fa a objecti us assolits i 
actuacions endegades. Però, de l’altra banda, el PREMET25 assumeix nous reptes que obren 
el seu abast d’actuació a tots aquells aspectes que afecten tant a la generació de residus (la 
prevenció), com a la seva gesti ó efi cient una vegada generats (la recollida i el tractament), 
amb un comú denominador que és l’educació ambiental i una nova governança (liderada des 
de l’AMB i assumida i implementada per cadascun dels municipis metropolitans i per la seva 
ciutadania i societat civil). 

El PREMET25 planteja un canvi en les regles del joc per, 
no només arribar a complir els objectius europeus, 
sinó per incorporar una nova lògica en la manera 
en la que gestionem els residus. Però, per què ho fa?

ESCENARIS ESCENARIS ESCENARIS ESCENARIS 
METRO-METRO-
POLITANSPOLITANSPOLITANSPOLITANSPOLITANSPOLITANSPOLITANSPOLITANSPOLITANSPOLITANSPOLITANSPOLITANSPOLITANSPOLITANSPOLITANSPOLITANSPOLITANSPOLITANSPOLITANSPOLITANSPOLITANSPOLITANSPOLITANSPOLITANSPOLITANSPOLITANSPOLITANSPOLITANSPOLITANSPOLITANSPOLITANSPOLITANSPOLITANSPOLITANSPOLITANSPOLITANSPOLITANSPOLITANSPOLITANSPOLITANSPOLITANSPOLITANSPOLITANSPOLITANSPOLITANSPOLITANSPOLITANSPOLITANSPOLITANSPOLITANSPOLITANSPOLITANS

4. EL FUTUR DELS RESIDUS 

La generació de residus depèn de nombrosos factors 
socioeconòmics, del model econòmic i hàbits de consum, 
etc. Tot i que no és possible determinar amb exactitud 
quina serà la futura generació de residus municipals a l’àrea 
metropolitana, sí que és possible i necessari fer-ne una 
estimació i determinar un rang de valors per als pròxims anys. 
D’aquesta manera es poden plantejar les instal·lacions que es 
necessitaran per tractar els residus futurs.

D’acord amb les anàlisis fetes es considera que la generació 
de residus per habitant al 2025 es trobarà entre 1,24  
i 1,44 kg/hab i dia. Considerant els escenaris de generació 
de residus i les projeccions de població, s’espera que la 
generació global de residus municipals a l’àrea metropolitana 
l’any 2025 es trobi entre els 1,44 i els 1,75 milions de t/any, 
escenaris de baixa i alta generació.
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4.1. Previsió de residus generats  
l’any 2025
Per estimar quina serà la generació de residus 
municipals al 2025: 

• S’ha estimat que la població de l’àrea 
metropolitana es trobarà entre els 3,19  
i els 3,84 milions d’habitants1.

• S’han projectat diferents escenaris de generació  
de residus considerant les prediccions 
econòmiques i les tendències històriques, així 
com també possibles evolucions individuals de les 
diferents fraccions de residus.

4.2. Individualització de la recollida 
selectiva

L’actual sistema de recollida selectiva basat en 
l’aportació voluntària dels residus a contenidors 
oberts té un sostre de participació, tal com mostren 
els resultats dels darrers anys, que no garanteixen 
el compliment dels objectius de recollida. Per 
incentivar una participació més alta en la recollida 

1 D’acord amb les projeccions de població establertes per als escenaris mitjà 
i alt de l’avantprojecte del Pla sectorial de l’habitatge per al 2030.

selectiva, el PREMET25 proposa implantar sistemes 
d’individualització de la recollida, com ara la recollida 
porta a porta comercial i domèstica –que hauria de 
ser el sistema de recollida de referència en zones 
de baixa densitat– o l’obertura de contenidors amb 
identificació prèvia de l’usuari. Aquests sistemes 
cerquen trencar l’anonimat de la recollida actual  
i potenciar la participació de la ciutadania.

A partir d’una anàlisi dels teixits urbans dels municipis 
de l’àrea metropolitana s’ha fet una proposta del 
sistema de recollida més recomanable per  
a cadascun dels teixits. Tenint en compte diferents 
nivells de recollida segons el sistema adoptat i amb 
diverses hipòtesis del temps d’implantació del nou 
sistema, s’obtenen diferents escenaris de recollida 
selectiva per l’any 2025. Com a hipòtesi conservadora 
s’ha considerat que es podran fer canvis a tots els 
municipis que renovin la contracta de recollida a partir 
del 2019. En tots els casos s’han considerat que les 
implantacions afecten, com a mínim, les fraccions 
d’orgànica i resta (o inorgànica).

Els escenaris de treball són:
Optimista (BA64): amb un 63,5% de recollida 
selectiva, associat a una generació de residus baixa i 
una recollida alta.
Moderat (AM49): amb un 49,1% de recollida 
selectiva, associat a una generació de residus 
elevada i una recollida mitjana.

Entre aquests dos escenaris se situaria el que respon 
al compliment estricte dels objectius fixats pel marc 
normatiu:

Normatiu (MM55): amb un 55% de recollida 
selectiva, associat a una generació de residus 
mitjana.

A banda dels escenaris de creixement de la recollida 
selectiva, s’avaluen dos escenaris corresponents a 
l’estancament de la recollida, només esperables en el 
cas que no s’implementessin les línies i les accions del 
programa. Serien els següents:

Estancament (BE33): amb un 33% de recollida 
selectiva, associat a una generació de residus 
baixa i una recollida estancada resultat d’una 
no-intervenció.
Estancament pessimista (AE29): amb un 29% de 
recollida selectiva, associat a una generació de 
residus elevada i una situació d’estancament pel que 
fa a la recollida selectiva (com en el cas anterior).
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4.3. Dimensionament de les plantes de 
tractament metropolitanes
A partir de la quantitat de residus prevista que es 
produeixi en cadascun dels escenaris previstos i de la 
seva composició es defineixen el tipus i la capacitat  
de les instal·lacions necessàries.

Comparativa 
d’escenaris
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Escenaris

Ecoparc 1 Ecoparc 2 Ecoparc 3 Ecoparc 4
Triatge
Gavà

Triatge
Montcada

Si
tu

ac
ió

 2
01

6 180.000 t 190.000 t

198.000 t 325.000 t
27.000 t 22.000 t

85.000 t 95.000 t

PR
EM

ET
25

Es
ce

na
ri 

no
rm

at
iu

 (M
M

55
)

180.000 t

80.000 t

190.000 t

85.000 t

50.000 t

15.000 t

250.000 t

35.000 t

52.000 t 49.000 t

Es
ce

na
ri 

m
od

er
at

 (A
M

49
)

160.000 t

61.000 t

185.000 t

95.000 t

50.000 t

15.000 t

112.000 t

50.000 t

54.000 t 44.000 t

Es
ce

na
ri 

op
tim

is
ta

 (B
A6

4)

160.000 t

77.000 t

160.000 t

80.000 t

50.000 t

15.000 t

121.000 t

35.000 t

57.000 t 47.000 t

Capacitat:  Augmenta         Es manté         Es redueix          Reconversió de fraccions     Situació 2016 

  Previsió de tones a tractar

Compostatge
Sant Cugat

Compostatge 
Torrelles Paper i Cartró Vidre

6.000 t 4.500 t
86.000 t 63.000 t

6.000 t 4.500 t 144.000 t144.000 t144.000 t144.000 t144.000 t144.000 t144.000 t144.000 t

91.000 t

6.000 t 4.500 t 143.000 t143.000 t143.000 t143.000 t143.000 t143.000 t143.000 t143.000 t

92.000 t

6.000 t 4.500 t 146.000 t146.000 t146.000 t146.000 t146.000 t146.000 t

90.000 t

Planta de neteja 
viària

Planta integral 
de bioresidus

Planta de fl uxos 
secundaris

70.000 t
200.000 t

70.000 t
125.000 t 206.000 t

70.000 t
221.000 t

Planta de neteja Planta de neteja Planta de neteja 
viària

Planta de neteja 
viària

Planta de neteja Planta de neteja Planta integral Planta integral 
de bioresidus

Planta integral 
de bioresidus

Planta integral 
de bioresidus

Planta integral 
de bioresidus

Planta integral 
de bioresidus

70.000 t

Planta de fl uxos 

70.000 t

Planta de fl uxos 

70.000 t

Planta de fl uxos 
secundaris

Planta de fl uxos 
secundaris

Planta de fl uxos 
secundaris

Planta de fl uxos 
secundaris

70.000 t70.000 t70.000 t

200.000 t200.000 t

125.000 t

200.000 t

125.000 t

200.000 t

125.000 t

70.000 t

125.000 t

70.000 t70.000 t

206.000 t206.000 t206.000 t

221.000 t221.000 t221.000 t221.000 t

 Reciclatge paper/cartró      
 Reciclatge de vidre      
 Tractament de MOR
(matèria orgànica procedent 
de la fracció resta)

 Tractament de fl uxos secundaris
 Tractament de la neteja viària

 Tractament d’orgànica
 Tractament de resta
 Triatge d’envasos

  Es valorarà la necessitat d’aquestes plantes en funció de l’evolució 
                de la generació de residus i la recollida de cada fracció
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Compostatge
Sant Cugat

Compostatge 
Torrelles Paper i Cartró Vidre

6.000 t 4.500 t
86.000 t 63.000 t

6.000 t 4.500 t 144.000 t144.000 t144.000 t144.000 t144.000 t144.000 t144.000 t144.000 t

91.000 t

6.000 t 4.500 t 143.000 t143.000 t143.000 t143.000 t143.000 t143.000 t143.000 t143.000 t

92.000 t

6.000 t 4.500 t 146.000 t146.000 t146.000 t146.000 t146.000 t146.000 t

90.000 t

Planta de neteja 
viària

Planta integral 
de bioresidus

Planta de fl uxos 
secundaris

70.000 t
200.000 t

70.000 t
125.000 t 206.000 t

70.000 t
221.000 t

Planta de neteja Planta de neteja Planta de neteja 
viària

Planta de neteja 
viària

Planta de neteja Planta de neteja Planta integral Planta integral 
de bioresidus

Planta integral 
de bioresidus

Planta integral 
de bioresidus

Planta integral 
de bioresidus

Planta integral 
de bioresidus

70.000 t

Planta de fl uxos 

70.000 t

Planta de fl uxos 

70.000 t

Planta de fl uxos 
secundaris

Planta de fl uxos 
secundaris

Planta de fl uxos 
secundaris

Planta de fl uxos 
secundaris

70.000 t70.000 t70.000 t

200.000 t200.000 t

125.000 t

200.000 t

125.000 t

200.000 t

125.000 t

70.000 t

125.000 t

70.000 t70.000 t

206.000 t206.000 t206.000 t

221.000 t221.000 t221.000 t221.000 t

 Reciclatge paper/cartró      
 Reciclatge de vidre      
 Tractament de MOR
(matèria orgànica procedent 
de la fracció resta)

 Tractament de fl uxos secundaris
 Tractament de la neteja viària

 Tractament d’orgànica
 Tractament de resta
 Triatge d’envasos

  Es valorarà la necessitat d’aquestes plantes en funció de l’evolució 
                de la generació de residus i la recollida de cada fracció
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EIX 1. PREVENCIÓ
PREVENIR ELS RESIDUS
 
  

El PREMET25 es divideix en 5 eixos estratègics, que incorporen, d’una banda,  
el cicle de vida dels residus des de la prevenció fins a la recollida  
i el posterior tractament, i de l’altra, uns elements vertebradors i transversals que fan possible 
que aquest cicle funcioni, que són l’educació ambiental i una nova governança. 

EIX 1

EIX 2

EIX 3

EIX 4

EIX 5

PREMET25 NOM CAPÍTOL

5

5. EL PREMET25, PROMET

En l’actualitat, un 50% de la població mundial viu en ciutats, i es preveu que l’any 2050 la xifra 
arribi fi ns el 75%. Les ciutats agreguen materials i nutrients, consumeixen un 75% del consum 
de recursos naturals, generen el 50% dels residus mundials i produeixen entre el 60-80% de 
les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Així doncs, el repte que tenen les ciutats no és 
menor i convida a qüesti onar-se els models que han portat fi ns a la situació actual. 

En aquest context, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), com agluti nadora de nombroses 
ciutats i pobles metropolitans, presenta El Programa Metropolità de Prevenció de Residus 
i Gesti ó de Recursos i Residus Municipals 2017-2025 (PREMET25, a parti r d’ara). Aquest 
programa, d’una banda, manté línies de treball ja presents als programes metropolitans 
anteriors (1997-2006 i 2009-2016) i n’hereta els seus llegats pel que fa a objecti us assolits i 
actuacions endegades. Però, de l’altra banda, el PREMET25 assumeix nous reptes que obren 
el seu abast d’actuació a tots aquells aspectes que afecten tant a la generació de residus (la 
prevenció), com a la seva gesti ó efi cient una vegada generats (la recollida i el tractament), 
amb un comú denominador que és l’educació ambiental i una nova governança (liderada des 
de l’AMB i assumida i implementada per cadascun dels municipis metropolitans i per la seva 
ciutadania i societat civil). 

El PREMET25 planteja un canvi en les regles del joc per, 
no només arribar a complir els objectius europeus, 
sinó per incorporar una nova lògica en la manera 
en la que gestionem els residus. Però, per què ho fa?

EIXOS EIXOS 
D’ACTUACIÓ, D’ACTUACIÓ, 
LÍNIES I LÍNIES I LÍNIES I 
D’ACTUACIÓ, 
LÍNIES I 
D’ACTUACIÓ, 

ACCIONSACCIONS

5. EL PREMET25 ACTUA 
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La prevenció de residus en l’àmbit metropolità s’ha impulsat  fins ara entorn de dos eixos principals: 
• El suport a la redacció de Plans Locals de Prevenció de Residus (PLPR). Actualment 20 municipis en 

disposen d’un, en graus d’execució diversos.
• L’impuls d’actuacions directes per part de l’AMB:

• Xarxa metropolitana de compostatge casolà, que compta amb uns 5.000 compostadors a l’àrea 
metropolitana.

• Allargament de la vida útil dels productes, especialment de roba, tèxtil, mobles i electrodomèstics. 
En aquest sentit l’espai Millor que nou ha esdevingut un punt de referència metropolità.

• Gairebé la meitat de les deixalleries a l’àrea metropolitana disposen d’algun servei de reutilització 
o preparació per a la reutilització. Aquestes instal·lacions esdevenen espais potencials per 
incorporar nous usos i funcions relacionats amb la reutilització dels materials que hi arriben.

• Innovació i recerca amb un total de 40 projectes finançats per l’AMB des de l’any 2008.

Actualment, a l’àrea metropolitana es reutilitzen el 3,3% del 
total de residus generats, però es calcula que el potencial de 
reutilització és del 14,3%.

El millor residu és aquell que no es genera. Així doncs, des del punt de vista de l’eficiència en l’ús dels 
recursos, la prevenció en la generació de residus és la millor de les estratègies, per davant del reciclatge,  
ja que d’una banda preserva els recursos naturals i de l’altra evita els impactes associats a la seva  
extracció i producció. 

Millor que nou! Allarguem la vida dels objectes

Millor que nou (també MQN) és un projecte global que busca la complicitat de la ciutadania per generar menys 
residus i, en definitiva, per substituir la cultura de comprar, usar un cop i llençar per la cultura de fer servir tant com 
es pugui. Acostar i capacitar en la reparació a la ciutadania és un dels eixos centrals de MQN. En realitat, el missatge 
és senzill: fem que els objectes circulin fins que no puguin més.

 

http://millorquenou.cat/cat

Local principal: 
Carrer Sepúlveda, 45-47 
08015 Barcelona. 934 242 871

Activitats als municipis: 
93 223 51 51
prevencioresidus@amb.cat

2009
Inaguració
del servei

16.793
Seguidors a les xarxes 

socials (maig 2018)

1.983
Serveis mensuals  
al local principal

(maig 2018)

175
Mitjana d’activitat 
anual als municipis

75-85%
Èxit en les  

reparacions

https://www.facebook.com/millorquenou
https://twitter.com/millorquenou
https://www.instagram.com/millorquenou/
http://millorquenou.cat/cat
mailto:prevencioresidus@amb.cat


PREMET25 PREVENCIÓ

3535

Línia 1. Prevenció del 
malbaratament alimentari
Es contribuirà a la lluita contra el 
malbaratament alimentari finançant 
actuacions senzilles i replicables 
prioritàriament en aquells municipis 
metropolitans on encara no s’ha fet cap 
actuació en aquest sentit.  

Línia 2. Plàstics i envasos 
d’un sol ús
Juntament amb els ajuntaments 
metropolitans s’impulsarà aquesta línia 
d’actuació que prioritza la substitució 
dels plàstics d’un sol ús per elements 
reutilitzables davant de l’ús de materials 
alternatius d’un sol ús com serien els 
materials biodegradables. Les actuacions 
també contribueixen al redisseny dels 
sistemes de distribució i consum que 
actualment fan ús d’elements d’un sol ús. 

Línia 3. Millor que Nou
Es potencia el programa «Millor que nou» 
(MQN) incorporant noves estratègies com 
ara les pràctiques de compartir productes  
a través de bancs d’eines o la 
descentralització de les activitats de tallers 
de reparació. Es valora també l’elaboració 
d’un catàleg virtual comú dels elements 
reutilitzables que arriben a les deixalleries. 

Línia 4. Recerca i innovació
Es dona continuïtat a l’elaboració d’estudis 
específics i a les beques d’investigació 
universitària que permetin promoure la 
prevenció i la reutilització. 

Línia 5. Pla Metropolità  
de Prevenció
La redacció d’un Pla Metropolità de 
Prevenció de Residus (PMPR) donarà 
coherència a les actuacions promogudes  
i permetrà que els municipis comparteixin 
una visió i acció conjunta. El PMPR també ha 
de permetre a tots aquells municipis de l’àrea 
metropolitana que no disposin de pla propi 
tenir-ne un si s’hi adhereixen formalment.

Les línies d’actuació 
d’aquest eix són les 
següents:

Actuacions per prevenir els residus 

Línies d'actuació Mesures

P1 Prevenció del malbaratament 
alimentari P1.1 Suport econòmic a projectes de malbaratament alimentari impulsat per municipis

P2 Plàstic i envasos d’un sol ús

P2.1 Substituir els gots d’un sol ús per a begudes calentes
P2.2 Substituir els gots d’un sol ús per a begudes fredes
P2.3 Substituir la vaixella i els coberts d’un sol ús
P2.4 Reduir l'ús d'ampolles d’aigua d’un sol ús
P2.5 Reduir l'ús de safates d’un sol ús
P2.6 Reduir l'ús de bolquers d’un sol ús

P3 Millor que nou

P3.1 Potenciar "Millor que nou" Sepúlveda
P3.2 Descentralitzar les activitats del MQN
P3.3 Experimentar amb noves eines com ara l'estriteca, MQN Compartit
P3.4 Catàleg virtual comú amb els elements de segona mà

P4 Recerca i innovació
P4.1 Beques
P4.2 Estudis
P4.3 Difusió

P5 Pla Metropolità de Prevenció de 
Residus P5.1 Redacció d’un Pla Metropolità de Prevenció de Residus i execució de les mesures 

determinades
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20
09

PASSAT PRESENT FUTUR

20
16

20
20

20
25

AVENÇOS ASPECTES A 
MILLORAR

PALANQUES 
DE CANVI

REPTES 

Suport als municipis 
en l’elaboració dels Plans 

Locals de Prevenció de 
Residus (PLPR)

Molts productes de plàstic 
d’un sol ús

Paquet d’Economia Circular Donar prioritat a  
la prevenció de residus

Xarxa de compostatge 
casolà

No tots els municipis  
disposen de PLPR

Estratègia europea  
sobre els plàstics d’un sol ús

Reduir el malbaratament 
alimentari

Millor que nou Directiva europea per la reducció de l’impacte 
de certs productes plàstics al medi ambient

Reduir l’ús de plàstic d’un sol ús

Noves funcions de les 
deixalleries

Allargar la vida dels productes

Recerca i innovació

Generació RM: 
1,38  

kg/hab/dia 

Generació RM: 
1,20 

kg/hab/dia 

Generació RM: 
1,15  

kg/hab/dia 

Generació de resta 
0,91 

kg/hab/dia 

Generació de resta 
0,80 

kg/hab/dia 

Generació de resta 
0,41 

kg/hab/dia 

Generació de plàstics  
5,18 

l/hab/dia

Generació de plàstics  
4,4 

l/hab/dia

Preparació per  
a la reutilització  

(PxR): 0,3%

Preparació per  
a la reutilització  

(PxR): 2,0%

Reduir en un  
50%  

el malbaratament 
alimentari

(respecte al 2010)
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Neteja viària
4.398
↑0%-5%

Reutilització
803

↑103%-148%

Comercialització 
de materials orgànics
10
↑10%

Plantes 
de tractament
911
↑5%-6%

Plantes 
de reciclatge
4.398
↑87%-68%

Recollida
2.600
↑12%-36%

El principal repte de la gestió de residus a l’àrea metropolitana és 
trencar la situació d’estancament de la recollida selectiva i arribar al 
55% de reciclatge de residus l’any 2025. Per assolir-ho, el programa 
es marca l’objectiu que a l’any 2025 les fraccions orgànica i resta es 
recullin pel porta a porta o amb contenidors intel·ligents.

Individualització en les recollides
Recollir de manera individualitzada els residus comercials i domèstics consisteix a desplegar mecanismes 
que permetin vincular el tipus i la quantitat de residus produïts amb cada usuari del sistema. Actualment, els 
sistemes que permeten assolir aquest objectiu és la recollida porta a porta o l’ús de contenidors que permeten 
la identificació dels usuaris. Aquests mecanismes:

• Incentiven la participació en la selecció i recollida separada dels residus. 
• Consciencien la ciutadania o el comerç de la responsabilitat ambiental que tenen en la recollida 

de residus, ja que la pèrdua d’anonimat els interpel·la directament. 
• Permeten fer un seguiment més ajustat del servei per part de l’Administració i obtenir informació 

sobre el comportament de domicilis i comerços, facilitant la implantació de mecanismes de 
bonificació pel bon ús del servei de recollida.

Quan gestionar millor els residus genera llocs de treball

La transició cap a una economia circular generarà 
beneficis econòmics, socials i ambientals. Pel que fa 
als beneficis socials, es preveu que es generin a la Unió 
Europea un total de 580.000 llocs de treball, que es 
consideren ocupació verda.

Segons els escenaris definits pel PREMET25, l’ocupació 
prevista per al 2025 en l’àmbit de la gestió de residus 
a l’àrea metropolitana creixerà entre un 12,8% i un 
20,1% respecte a l’ocupació del 2016. És a dir, en 
el camí cap a l’economia circular, on la generació 
de residus disminueix i els nivells de reutilització i 
reciclatge augmenten, les activitats vinculades amb la 
gestió de residus presentaran un increment important 
en el nombre de llocs de treball, que es calcula que 
serà d’entre 1.047 i 1.650 llocs de treball concentrats 
especialment en activitats de recollida i reciclatge.

Tots els residus dels quals no se n’ha pogut prevenir la producció cal garantir que acaben en una instal·lació 
que en permeti el reciclatge en qualitat. I la clau de volta, en aquest punt, és l’augment de la recollida 
selectiva.

L’experiència dels darrers anys a l’àrea metropolitana mostra que la separació en origen permet reciclar més 
materials i de més bona qualitat que la separació mecànica dels residus un cop s’han barrejat. Per tant, per 
garantir el reciclatge de qualitat, més enllà de fer una bona separació un cop recollides les diverses fraccions, 
cal aconseguir que aquestes fraccions hagin estat ben separades ja des les llars i els comerços.

Llocs de treball actuals i percentatges 
d’increment en el futur

FONT: Estudi de potencial de creació de llocs de treball PREMET25
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Línia 1. Impuls de sistemes  
que facilitin la recollida 
selectiva de la matèria 
orgànica amb qualitat
La fracció orgànica dels residus municipals 
és la principal fracció generada i representa 
gairebé el 40% del total de residus municipals 
que es generen. Fins a un 60% d’aquesta 
fracció es produeix a les llars, mentre que 
el 40% restant prové del sector comercial, 
especialment de la restauració i el comerç 
de productes alimentaris. Per millorar la 
recollida d’aquesta fracció, tant en quantitat 
(recollir més) com en qualitat (millor), es 
proposen actuacions com ara l’extensió de 
la recollida porta a porta domèstica o un 
servei de recollida comercial individualitzat. 
Sistemes, ambdós, que a més permeten 
aplicar bonificacions a les persones usuàries.  

Línia 2. Impuls de sistemes  
que millorin la recollida 
selectiva de les principals 
fraccions inorgàniques
Paral·lelament als sistemes de bonificació  
de la recollida de la fracció orgànica,  
es despleguen també sistemes que incentivin 
la participació en la recollida selectiva de  
les fraccions inorgàniques. En aquest sentit,  
es desincentiva l’ús del contenidor de la resta 
mitjançant l’accés amb targeta identificativa 
i/o limitant-ne l’obertura a uns dies 
determinats. D’aquesta manera,  
l’esforç es concentra a separar millor en 
origen, descartant cada cop més l’ús del 
contenidor gris. 

Línia 3. Disseny d’un sistema 
de recollida i seguiment que 
permeti bonificar en funció 
dels resultats
L’ús generalitzat d’instruments econòmics 
incentivadors de la recollida selectiva és 
una de les assignatures pendents. Per això 
s’estableix que l’any 2025 els municipis 
de l’àrea metropolitana hauran d’haver 
incorporat un sistema de bonificació o 
pagament per ús del servei de recollida. 

També s’establirà un marc de col·laboració 
entre l’AMB i els municipis per tal de poder 
modular també la taxa metropolitana de 
tractament de residus (TMTR) a escala 
individual en funció del comportament de la 
recollida selectiva. 

Línia 4. Millora de la recollida 
de les fraccions minoritàries
Complementàriament amb la millora de la 
recollida selectiva de les principals fraccions 
dels residus, cal millorar la recollida d’aquells 
residus que no tenen contenidors específics. 
En aquestes fraccions s’inclouen mobles, 
piles, olis, aparells elèctrics i electrònics 
(AEE), i especialment el tèxtil, pels quals 
caldrà treballar en la optimització dels canals 
de recollida.

Línia 5. Impulsar un marc 
normatiu que afavoreixi  
(la prevenció de residus i)  
la recollida selectiva
Amb l’aprovació d’una ordenança 
metropolitana sobre prevenció i recollida de 
residus es pretén millorar el marc normatiu 
que regula actualment la gestió, promovent la 
recollida selectiva i la reutilització,  
i creant un marc homogeni i complet per  
a tots els municipis de l’àrea metropolitana.

Línia 6. Adaptar la xarxa  
de deixalleries a les 
necessitats de canvi de 
sistemes de recollida

Cal una nova definició del concepte de 
deixalleria que permeti adaptar-les  
als nous reptes i objectius definits per la 
política metropolitana de gestió de residus. 
D’una banda, cal fomentar l’aportació a les 
deixalleries dels residus per als quals no hi  
ha una recollida específica, i de l’altra, cal que 
les deixalleries esdevinguin centres d’impuls 
de noves activitats, com ara la reparació i la 
reutilització de determinats productes.

Les línies d’actuació 
d’aquest eix són les 
següents:
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Actuacions per recollir selectivament amb 
millor qualitat

Línies d'actuació Mesures

R1
Impuls de sistemes que facilitin la recollida 
selectiva de la matèria orgànica amb 
qualitat

R1.1 Desplegar sistemes de recollida porta a porta de la fracció orgànica domiciliària
R1.2 Desplegar sistemes de tancament del contenidor de la fracció orgànica domiciliària
R1.3 Posar boques calibrades als contenidors per a la fracció orgànica domiciliària

R1.4 Agrupar el contenidor de la FORM amb els de recollida selectiva i augmentar els punts de 
recollida

R1.5 Establir un sistema de recollida selectiva de la fracció orgànica específica per a grans 
generadors

R2
Impuls de sistemes que millorin la recollida 
selectiva de les principals fraccions 
inorgàniques

R2.1 Desplegar sistemes de tancament del contenidor de resta o fracció inorgànica (FIRM en 
municipis amb model de recollida residu mínim)

R2.2 Desplegar sistemes de recollida porta a porta de la fracció resta allà on es plantegi fer la 
recollida porta a porta de fracció orgànica

R2.3 Reduir la quantitat de contenidors de resta i augmentar els de reciclables
R2.4 Augmentar la ràtio de contenidors de recollida selectiva per habitant

R2.5 Suport a la implantació de sistemes de dipòsit, devolució i retorn (SDDR) per a envasos de 
begudes i altres tipus de residus

R2.6 Promoure les recollides selectives comercials per a grans generadors, ja sigui porta a porta 
o mitjançant el control d’accés als contenidors

R3
Disseny d’un sistema de recollida i 
seguiment que permeti bonificar en funció 
dels resultats

R3.1 Territorialitzar les dades de recollida (implantació de sistemes QR i traçabilitat)

R3.2 Comunicar els resultats i els costos de tractament per destinataris (domiciliaris/no 
domiciliaris, barris/districtes...)

R3.3 Donar suport a proves pilot de nous sistemes de recollida selectiva
R3.4 Avaluar la possibilitat de mancomunar determinades recollides comercials

R3.5 Desplegar un servei d’educació ambiental i d’inspecció des de l'AMB de les recollides 
selectives a grans generadors

R3.6 Disposar d'un servei d’anàlisi de dades provinent de recollides individualitzades

R4 Millora de la recollida de les fraccions 
minoritàries

R4.1 Avaluar i impulsar les millors pràctiques de recollida de voluminosos
R4.2 Augmentar els punts de recollida de les fraccions minoritàries (PAE, tèxtil...)
G6.4 Impuls d'acords voluntaris amb productors

R5
Impuls d'un marc normatiu que afavoreixi 
(la prevenció de residus i) la recollida 
selectiva

G7.4 Aprovar una ordenança metropolitana sobre prevenció i recollida de residus
G5.1 Millorar la TMTR com a instrument de fiscalitat ambiental

G1.12 Impuls de l’aprovació d’ordenances fiscals municipals incentivadores de les recollides 
selectives

R6
Adaptació de la xarxa de deixalleries a 
les necessitats de canvi dels sistemes de 
recollida

R6.1
Impulsar el paper de les deixalleries com a espais de recuperació i reutilització, i com a 
destinatàries de fraccions i productes que esdevenen residus i per als quals no hi ha un 
canal de recollida establert

G7.5 Revisar el reglament d’entrada a plantes
R6.2 Especialitzar la xarxa de deixalleries
R6.3 Adaptar i millorar les instal·lacions
R6.4 Incorporar nous usos i funcions a les deixalleries existents
R6.5 Classificar les deixalleries segons els serveis avançats
R6.6 Incentivar l'ús de la targeta d'usuari/a
R6.7 Elaborar una norma tècnica de deixalleries de proximitat
R6.8 Desenvolupar una xarxa de deixalleries de proximitat
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20
09

PASSAT PRESENT FUTUR

20
16

20
20

20
25

33,7%  
de recollida selectiva

33,5%  
de recollida selectiva

60% recollida 
selectiva (AMB) 
50% de recollida 

selectiva (municipis) 

 29% 
de valorització 

material

40% 
de valorització 

material 

55% 
de valorització 

material 

55% 
de valorització 

material 

 30% 
de valorització 

material de la fracció 
orgànica (FORM) 

 60% 
de valorització 
material de la  

FORM

 16%  
d’impropis 
de la FORM

 8%  
d’impropis  
de la FORM

AVENÇOS ASPECTES A 
MILLORAR

PALANQUES 
DE CANVI

REPTES 

Consolidació de la 
recollida selectiva (RS) 
de totes les fraccions

Model poc incentivador  
de recollida 

(només 4 municipis amb 
una RS>50%)

Normativa i marc institucionals Obtenir més matèria orgànica  
i de millor qualitat

Desplegament de la 
xarxa metropolitana de 

deixalleries

14 municipis sense RS 
segregada 

per residus comercials

Canvi en els sistemes 
de recollida municipis

Reduir la quantitat de resta  
recollida i augmentar  

les fraccions inorgàniques

Consolidació de primeres 
experiències 

porta a porta (PaP)

Recollida selectiva 
estancada

Paquet d’economia circular Desplegar sistemes de bonificació dels 
millors comportaments de separació

22 municipis disposen 
de recollida comercial 

segregada, com a mínim 
d’una fracció

Risc d’expedients sancionadors Millorar la recollida selectiva 
de fraccions minoritàries

Recerca i innovació Acord Metropolità pel Residu Zero Impulsar noves funcions de les deixalleries
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EIX 3. TRACTAMENT
MILLORAR I INNOVAR EN
EL TRACTAMENT I LA RECUPERACIÓ
DE MATERIALS 
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DEPOSICIÓ
CONTROLADA

PLANTES
DE TRIATGE 145.000 t

CO2 eq evitables

50.000 t
CO2 eq evitades

Impactes generats
compensats pels evitats

ECOPARCS

PLANTES DE
COMPOSTATGE

VALORITZACIÓ
ENERGÈTICA
(incineradora)

43%

14%

42%

El marc legislatiu està canviant i el model de gestió de 
residus de l’àrea metropolitana s’hi està adaptant. S’ha passat 
de parlar de la gestió de residus com un problema que cal 
«solucionar» per mitjans tecnològics a la consideració actual, 
en què són un recurs que s’ha d’aprofitar i on la tecnologia, 
i un procés continu d’innovació associat, ha de ser un 
instrument per aconseguir-ho.

Contribució de l’actual sistema metropolità de tractament  
de residus a l’escalfament global

Un dels treballs de base del present programa de 
residus ha estat una ACV que inclou el càlcul del 
potencial d’escalfament global (petjada de carboni) 
del sistema de tractament dels residus metropolità. 
Actualment, els principals contribuïdors a aquest impacte 
ambiental són els residus destinats a dipòsit controlat i 
a valorització energètica. La fermentació de material 
biodegradable (matèria orgànica, paper i cartró, fusta, 
cel·luloses) que arriba a dipòsit controlat representa 
una contribució important a l’escalfament global, 
especialment per la producció de metà a curt i mitjà 
termini. D’altra banda, el material amb carboni d’origen 
fòssil (principalment plàstics) que es destina a valorització 
energètica genera importants emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle, especialment CO2.

Així doncs, una reducció de material de rebuig a través de 
la prevenció, la correcta separació en origen i l’adequada 
gestió del rebuig segons la seva composició, contribueixen 
a la mitigació de l’escalfament global i els efectes que 
aquest té sobre les persones i l’entorn.

Seguint el cicle dels materials descartats (residus) per nosaltres i pel sistema, s’arriba a la part del 
tractament. Després de reduir-ne la producció (prevenció) i de fer més eficient la recollida, arriba el 
moment de parlar del tractament que cal fer-ne. L’AMB és l’administració encarregada d’aquest aspecte 
al territori metropolità. No es tracta només de gestionar adequadament les fraccions selectives que hagin 
estat recollides, sinó que el tractament de la fracció resta també és fonamental per recuperar-ne els 
materials aprofitables i per reduir l’impacte ambiental dels residus biodegradables, tot complint la Directiva 
d’abocadors. 

Contribució de les plantes de 
tractament a l’escalfament global

FONT: Barcelona Regional de l’Estudi ACV (Inèdit), 2020
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Línia 1. Adaptar el sistema 
metropolità de tractament a 
les necessitats futures
Aquesta línia d’actuació planteja garantir la 
capacitat necessària per als fluxos de recollida 
previstos en cadascun dels escenaris definits al 
programa. Els escenaris desitjables impliquen 
la transformació de la capacitat de tractament 
de resta en tractament de fracció orgànica i 
fraccions selectives. Els escenaris del programa 
preveuen reduir la quantitat de resta entre 
250.000 i 450.000 tones (entre un 30 i un 50% 
menys) per a posar-les en mans de la indústria 
del reciclatge en forma de paper, plàstic, metall 
i altres materials reciclables. 

Això permetrà reconvertir aquelles plantes 
de tractament de resta que ja no siguin 
necessàries per a convertir-les en plantes de 
tractament de fracció orgànica i separació  
de materials reciclables.  Com a resultat,  
es reduirà la necessitat de destinacions 
finalistes i es podrà reduir gradualment 
l’abocament controlat i la incineració amb 
recuperació d’energia.

Línia 2. Millora contínua  
de processos
Una de les línies prioritàries del programa 
és la millora continua dels processos que es 
duen a terme a les plantes de tractament per 
recuperar el màxim de material valoritzable 
o per tractar de la manera més adequada els 
rebutjos de les plantes, especialment les de 
tractament de resta.

Línia 3. Innovació i creació  
de coneixement
Un dels reptes del sistema metropolità de 
tractament de residus és la reducció dels 
rebutjos que provenen de les plantes de 
tractament. Aquesta línia aposta per la 
innovació a l’hora d’evitar que els materials 
valoritzables acabin a tractament finalista  
i continuar treballant en R+D+i a través del 
desenvolupament d’estudis/projectes.

Actuacions per millorar i innovar en el 
tractament i la recuperació de materials

Les línies d’actuació 
d’aquest eix són les 
següents:

Línies d'actuació Mesures

T1 Adaptar el sistema metropolità de 
tractament a les necessitats futures 

T1.1 Instal·lació d'una segona línia de tractament d'ERE/FIRM a la planta de triatge d'envasos de 
Gavà

T1.2 Instal·lació d'una segona línia de tractament d'ERE/FIRM a la planta de triatge d'envasos de 
Montcada i Reixac

T1.3 Reconversió de la PIVR-TMB a planta de tractament de FORM i ERE
T1.4 Valorar la construcció d'una planta de voluminosos/neteja viària
T1.5 Valorar la construcció d'una nova planta de tractament de restes vegetals
T1.6 Valorar la construcció d'una nova planta integral de bioresidus

T2 Millora contínua dels processos

T2.1 Ampliació de la capacitat de tractament de la fracció vegetal a la planta de compostatge de 
Sant Cugat del Vallès

T2.2 Obtenció de l’etiqueta ecològica pel compost
T2.3 Adaptar les plantes de triatge d'envasos perquè acceptin plàstics i metalls reciclables

T2.4 Continuar impulsant la xarxa metropolitana de compostadors casolans i complementar-la amb 
una xarxa de compostatge comunitari

T2.5 Instal·lació equips DeNOx a la PIVR-PVE de Sant Adrià de Besòs
T2.6 Actuacions al dipòsit controlat del Garraf

T3 Innovació i creació de coneixement

T3.1 Valorar la construcció d'una planta de triatge i recuperació de fluxos secundaris

T3.2 Estudi de fluxos residuals i determinació de la millor destinació finalista en funció de la seva 
composició i tipologia

T3.3 Desenvolupament d’estudis/projectes que tenen per objectiu l’optimització de les plantes de 
tractament actual

T3.4 Desenvolupament d’estudis/projectes que tenen per objectiu el tractament de rebutjos 
generats a les plantes de tractament o l’obtenció de productes amb més valor de mercat

T3.5 Desenvolupament d’estudis/projectes diversos que han de permetre avaluar noves línies de 
recollida/tractament o millores en la gestió global de residus i de les dades generades

T3.6 brir una nova línia de recerca per avaluar la gestió de productes considerats com a 
biodegradables i/o compostables
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20
09

PASSAT PRESENT FUTUR

20
16

20
20

20
25

40% de resta directament  
a dipòsit controlat (DC)

5% de resta directament a 
dipòsit ontrolat (DC)

0% de resta directament  
a dipòsit controlat (DC)

28% de resta directament  
a valorització energètica 

6% de resta directament 
a valorització energètica

0% de resta directament 
a valorització energètica

32% de resta a  
pretractament

89% de resta a 
pretractament

100% de resta a 
pretractament

55% residus  
tractats 93% de residus tractats 100% residus tractats

43% de residus  
totals a DC

33% de residus  
totals  a DC

35% de residus  
totals a DC

18% de residus  
totals a PVE

25% de residus total a 
PVE

Disminució progressiva de 
la valorització energètica

4-8% de recuperació material 
als ecoparcs (2012)

8-12% de recuperació 
materials als ecoparcs

10-13% de recuperació 
materials als ecoparcs

29% valorització  
material

40% de residus destinats 
a reciclatge (DREC)

55% de valorització 
material

55% de valorització 
material

70% de valorització total

Petjada de carboni 
(contribució de les 

plantes de tractament a 
l’escalfament global)  

52 kg CO2eq/hab

Reducció de la petjada  
de carboni

Neutralitat en carboni  
0 kg CO2eq/hab 
del sistema de  

tractament de residus

AVENÇOS ASPECTES A 
MILLORAR

PALANQUES 
DE CANVI

REPTES 

Increment dels residus 
municipals que van a 

tractament

Encara hi ha residus 
que van directament a 

tractament finalista 

Compliment dels objectius  
establerts per la Unió Europea

Garantir la capacitat i la versatilitat de 
les plantes per adaptar-les a canvis en 

quantitat i composició de fluxos

Valorització material dels 
residus que entren a 

plantes de tractament

Augmentar el valor afegit 
dels productes

Necessitat d'adaptar-se als increments  
de recollida selectiva

Reducció d'impactes amb la millora 
contínua de processos

Participació en projectes 
d'R+D+i

Impactes ambientals 
derivats del tractament de 

residus 

Optimització de les distàncies en el 
transport de residus i dels rebutjos de les 

plantes

Recuperació de  
materials reciclables de  

la fracció resta

Reducció de la dependència de dipòsit 
controlat i valorització energètica

Maximització de l’obtenció 
de biogàs de la fracció 

FORM

Desenvolupament de nous productes 
amb valor afegit

Avançar en l'optimització de les plantes 
de tractament per incrementar la 

valorització material

Tancament gradual de la planta de 
valorització energètica



PREMET25 TRACTAMENT

47

Principals instal·lacions de gestió de residus
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L’educació en matèria de residus promoguda per l’AMB s’ha emmarcat històricament en el Programa 
Metropolità d’Educació per a la Sostenibilitat (PMES), conegut com a Compartim un futur, que va ser pioner 
a l’hora d’obrir al públic general les instal·lacions de tractament. Un 32% de les activitats fetes durant el 
curs 2016-2017 estan relacionades amb la temàtica dels residus. Un 46% de les persones que participen 
a aquestes activitats fan visites guiades a les instal·lacions de residus. Es disposa de material educatiu de 
diferents formats adaptat als diversos tipus de públic que s’ha anat renovant i actualitzant en funció del 
context.

L’educació, un eix transversal a tot el PREMET25

La proposta d’actuació de l’eix d’educació per a la sostenibilitat està directament relacionada amb la resta d’eixos 
del nou programa, i actua com un eix transversal i integrador. Per aquest motiu, d’algunes de les línies d’acció s’han 
desprès accions concretes sobre educació per tal que acabin reforçant-se i es donin a conèixer a la societat actual, 
proporcionant, a més, noves eines i competències per tal que la ciutadania passi a l’acció i faci un canvis d’hàbits.

Els objectius de reducció, recollida i reciclatge dels residus plantejats fins ara no es poden assolir sense la 
implicació i la interpel·lació directa de la ciutadania. En el procés de transició d’una economia lineal a una de 
circular és imprescindible dur a terme actuacions d’educació que informin la població i la facin partícip del 
canvi. Les activitats han d’estar adreçades a diferents públics i actuar en diversos àmbits, des de les escoles 
fins a les mateixes instal·lacions de gestió de residus. 

L’ampliació del nombre d’activitats en els darrers anys ha 
permès proveir un servei educatiu imprescindible a tota  
la ciutadania del territori metropolità que cal mantenir i,  
fins i tot, millorar. Aquest és l’objectiu de les línies d’actuació 
d’aquest eix, que incorporen la narrativa de l’economia 
circular.
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Línia 1. La prevenció  
és l’única opció
Aquesta línia incorpora mesures per fer front 
al malbaratament alimentari i per reflexionar 
sobre quin ús fem al nostre dia a dia dels 
plàstics i dels envasos d’un sol ús i prendre 
consciència dels greus impactes que provoca 
sobre el nostre entorn.

Línia 2. Passa el missatge: 
recull més i millor
Per tal de facilitar el coneixement, la 
reflexió i l’acció pel canvi de model de gestió 
dels recursos i residus es desplegarà un 
pla de formació adreçat a educadors/es, 
tècnics/ques, entitats, comunicadors/es, 
universitaris/àries, formació ocupacional, 
comerços i empreses, entre d’altres, per 
donar a conèixer i reforçar l’estratègia de 
recollida selectiva de residus plantejada 
pel programa metropolità. També es 
desenvoluparan activitats de sensibilització 
per a les fraccions minoritàries. 

Línia 3. Instal·lacions de 
tractament més transparents
A banda d’actualitzar els continguts de les 
visites a les instal·lacions de tractaments, 
se’n millorarà la lectura didàctica aprofitant 
el potencial que ofereixen les instal·lacions, 
tant pel que fa als espais de treball com als 
itineraris de visita. El disseny didàctic de 
l’activitat i la seva concreció han de dirigir el 
canvi de relat en un espai i amb uns recursos 
que s’ajustin a aquesta finalitat. 

Línia 4. Gestió general  
del programa educatiu 
Compartim un futur
Per tal d’arribar al màxim nombre de 
persones possible i que el missatge que 
es transmeti sigui potent, eficaç i faciliti 
un canvi d’hàbits, cal que la informació de 
les campanyes de comunicació estiguin 
directament relacionades amb les accions 
educatives i que el missatge sigui el màxim 
de coherent, a més d’impactant. 

Línia 5. La comunicació del 
programa educatiu  
Compartim un futur
El  programa vol incorporar el càlcul de  
la petjada de carboni de les instal·lacions  
de tractament de residus. El càlcul de la 
petjada de carboni de l’execució de les 
activitats i la seva compensació suposa 
una oportunitat per posar de manifest la 
responsabilitat de l’AMB i alhora implicar  
i vincular els diferents agents —instal·lacions 
de tractament, centres d’ensenyament, ens 
locals de l’àrea metropolitana i públic en 
general— de la importància de les polítiques 
i accions de mitigació i compensació de les 
emissions en la lluita contra l’escalfament 
global. 

Línia 6. Seguiment i avaluació 
del programa educatiu 
Compartim un futur
Per avaluar l’eficàcia del nou model de 
gestió, com també dels canvis d’hàbits de 
les persones, és essencial disposar d’un 
sistema de seguiment i avaluació mitjançant 
indicadors. Per tal de dur-lo a terme, es 
proposa la implantació de les eines i mesures 
necessàries que facilitin l’obtenció, el 
tractament i el seguiment de les dades per 
tal que siguin sempre de qualitat.

Les línies d’actuació 
d’aquest eix són les 
següents:
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Línies d'actuació Mesures

E1 La prevenció és l'única opció

E1.1 Noves activitats centrades en sistema alimentari

E1.2 Prova pilot d’una dinàmica sobre malbaratament alimentari a les visites guiades a les 
plantes de compostatge

E1.3 Dràstics amb els plàstics, projecte d’aprenentatge servei a la comunitat, que funcioni com a 
recurs autònom per a centres educatius

E2 Passa el missatge: recull més i millor

E2.1 Disseny d’un mòdul formatiu sobre economia circular dirigit als educadors/es, personal 
tècnic, entitats, comunicadors/es, empreses i d'altres de vinculats a la docència

E2.2 Activitat per aprofundir en la composició de la brossa i la seva qualitat

E2.3 Activitats sobre els hàbits de consum de moda i l’impacte dels residus tèxtils

E2.4 Activitat sobre la reutilització de mobles i trastos vells

E2.5 Millorar les visites a les deixalleries concretant el focus en fraccions de residus especialment 
problemàtiques

E3 Instal·lacions de tractament més 
transparents E3.1 Actualització didàctica de les visites a les instal·lacions de tractament de residus per a una 

experiència renovada

E4 Gestió general del programa educatiu 
Compartim un futur

E4.1 Elaboració d'una base de dades amb les característiques socials i econòmiques dels 
municipis i informació sobre la gestió dels residus

E4.2 Creació de la taula de tècnics/ques d'educació i residus del territori metropolità

E4.3 Actualització de la visió de perspectiva de gènere i inclusió

E4.4 Establiment d'una convocatòria biennal de subvencions per a projectes d'aprenentatge 
servei

E4.5 Creació de la figura de l'assessor/a de formació i seguiment dels projectes d'aprenentatge 
servei de l'AMB

E4.6 Simplificació de la gestió interna del programa

E5 La comunicació del programa educatiu 
Compartim un futur E5.1 Acció educativa i participativa per donar a conèixer la compensació de la petjada de carboni 

del programa

E6 Seguiment i avaluació del programa 
educatiu Compartim un futur E6.1 Disseny del Pla de seguiment i avaluació dels objectius

Actuacions d’educació per a la transició 
de model: del relat a l’acció
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20
09

PASSAT PRESENT FUTUR

20
16

20
25

14.000  
participants a  

Compartim un futur

48.500  
participants a 

Compartim un futur

9.726  
participants residus 
Compartim un futur

14.941  
participants residus 
Compartim un futur

Uns 32.000  
participants residus 
Compartim un futur

0,3%  
de la població 

metropolitana participa 
en activitats d’educació 

de residus  
Compartim un futur

0,46%  
de la població 
metropolitana 

participa en activitats 
d’educació de residus 
Compartim un futur

Un 1% de la població 
metropolitana participa 
en activitats d'educació 

de residus  
Compartim un futur

AVENÇOS ASPECTES A 
MILLORAR

PALANQUES 
DE CANVI

REPTES 

Adaptació a un públic 
cada cop més divers

Cal potenciar altres canals 
de difusió per apropar 
el programa educatiu a 

col·lectius que encara no hi 
participen

Reconèixer i emprar l'educació com a eina 
fonamental en aquest escenari de transició

Nou relat d'acord amb els principis de 
l'economia circular

Consolidació de les 
instal·lacions com a 
recursos educatius

La majoria de les 
instal·lacions no permeten 
l'accés a un públic menor 
de 12 anys per normes de 

seguretat

Actuar de manera coordinada i sinèrgica en el 
PREMET25 i el programa Compartim un futur

Integració d'eines d'internet: TIC

Actualització de 
recursos i activitats 
complementàries

Els recursos educatius 
queden obsolets o desfasats 
en poc temps a causa de les 
contínues remodelacions i 

millores de les instal·lacions 
i del ràpid desenvolupament 

de nous formats digitals

Integració de les TIC per a experiències 
educatives més significatives

Inclusió i perspectiva de gènere

Les activitats de residus 
arriben a més públic 
gràcies al Programa 

Metropolità d’Educació 
per a la Sostenibilitat 

(PMES), conegut com a 
Compartim un futur 

Observatori de tendències
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En l’àmbit metropolità, l’AMB ha de liderar la redefinició d’una 
governança que faciliti la diagnosi i la definició compartida 
dels mateixos objectius específics en l’àmbit de la recollida 
i el tractament dels residus municipals. Aquesta governança 
ha d’incorporar instruments que facilitin l’aprenentatge 
col·lectiu a partir de les experiències que ja hi ha, generar 
espais de col·laboració entre agents i disposar de prou  
eines per facilitar la transparència, la rendició de comptes  
i la participació pública.

Responsabilitat Ampliada del Productor

La Responsabilitat Ampliada del Productor (RAP) és un principi fonamental de la política de gestió de residus que 
implica  l’assumpció –per part dels productors– de tasques de gestió directa, o bé del finançament, dels sistemes de 
recollida selectiva i tractament dels residus derivats dels productes que han posat al mercat.

L’assumpció d’aquestes tasques fa que els productors siguin més conscients de les implicacions del disseny en les 
opcions de tractament dels productes al final de la vida útil. D’aquesta manera, els fabricants tenen incentius perquè 
els productes siguin reutilitzables, reparables o fàcilment reciclables un cop ja s’han usat; i per fer-ho possible cal 
desplegar mesures d’ecodisseny, canvi en les formes de distribució, etc.

Actualment, la legislació estatal estableix sistemes de RAP per a envasos, aparells elèctrics i electrònics, piles i 
bateries, i pneumàtics, a banda de medicaments. La Unió Europea ha instat repetidament l’Estat a desplegar nous 
sistemes de responsabilitat ampliada i apropar-se així a països amb una legislació ambiental més avançada, on hi ha 
sistemes de responsabilitat per a fluxos com ara mobles i tèxtil o paper gràfic.

L’anàlisi dels eixos del PREMET25 permet fer un recorregut pels cicle dels materials amb l’objectiu 
d’incorporar una visió circular a l’actual gestió de residus. Per fer efectiu aquest canvi, tant les 
administracions més globals com les més locals, així com el conjunt d’actors econòmics i socials, són cridats 
a replantejar moltes de les maneres de fer que són ara habituals. És en aquest punt on s’incorpora l’eix de la 
governança, en un moment de transició que porta a definir canvis organitzacionals i relacionals en tots els 
actors implicats. Es tracta de desplegar una governança en xarxa –o multinivell– que permeti afrontar amb 
eficàcia els reptes que es plantegen, i implicar els diversos nivells d’actuació i capacitats competencials
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Línia 1. Donar suport i enfortir 
la relació amb els municipis
Tot i que la competència principal de l’AMB 
en matèria de residus és el tractament, 
l’assoliment dels objectius establerts 
en aquest programa demana reforçar 
l’harmonització institucional i l’actuació 
conjunta entre l’AMB i els municipis que en 
formen part. Per fer-ho possible és necessari 
actualitzar l’arquitectura de la governança 
metropolitana que ha existit fins ara  
i adaptar-la a aquestes noves necessitats. 

El principal instrument a partir del qual 
s’estructura el nou paper de l’AMB és l’Acord 
Metropolità pel Residu Zero que escenifica el 
paper de lideratge que vol exercir l’AMB més 
enllà de les competències de tractament i 
coordinació de les recollides que ara té. 

Línia 2. Enfortir el paper de la 
societat civil
Cal que la ciutadania es pugui fer 
responsable del seguiment de les actuacions 
previstes en el programa i pugui donar 
respostes de manera col·lectiva als canvis 
que es produeixin. Per fer-ho possible, es 
bastiran espais de participació i comunicació 
permanents que facilitin l’aprenentatge 
col·lectiu i fomentin la col·laboració entre 
els diferents actors públics i privats, tot 
desenvolupant una cultura compartida que 
integri diverses sensibilitats i valors, i que 
afronti la transició en gestió de residus que ja 
està en marxa.

Línia 3. Millorar la comunicació
El programa es marca com a objectiu 
disposar de prou instruments per facilitar la 
transparència i la rendició de comptes. En 
aquest sentit, cada cop pren més importància 
la relació directa amb la ciutadania. Per 
fer-ho es preveu un pla de comunicació 
que difongui els objectius, les actuacions 
i els resultats de la gestió i el tractament 
dels residus, tant a escala local com 
metropolitana.

Línia 4. Creació i gestió  
de coneixement
L’experiència de l’AMB en tractament i gestió 
de residus és llarga i de qualitat. Es disposa 
de coneixement referent als processos i les 
tecnologies per què passen les diferents 
fraccions de residus en ser recollits i tractats 
en cadascuna de les instal·lacions de 
tractament, així com dels resultats que se’n 
deriven. Aquest corpus constitueix un actiu 
que cal aprofitar. D’altra banda, l’AMB es 
proposa iniciar un treball amb els municipis 
per tal d’aprofundir en el coneixement dels 
sistemes de recollida i gestió municipal  
dels residus.

Línia 5. Governança en  
l’àmbit econòmic
El treball en la governança econòmica té 
diferents objectius complementaris:
• garantir la viabilitat econòmica del sistema 

metropolità de tractament de residus; 
• articular mecanismes i instruments de 

finançament incentivadors de la prevenció 
i la recollida per part dels diferents actors, i

• avançar cap a la transparència i la rendició 
pública de comptes.

Línia 6. Desenvolupament de  
la Responsabilitat Ampliada 
del Productor
A banda de treballar per ampliar i millorar 
els actuals Sistemes Col·lectius de 
Responsabilitat Ampliada del Productor 
(SCRAP), s’instarà les administracions 
d’àmbit superior a establir nous SCRAP, 
com a mínim, per a les fraccions de tèxtil, 
mobles i matalassos, paper i tèxtil sanitari. 
Mentre no hi hagi una regulació a través 
de nous SCRAP, caldrà que l’AMB impulsi 
l’establiment d’acords voluntaris per abordar 
la problemàtica de recollida i tractament 
d’aquestes fraccions.

Les línies d’actuació 
d’aquest eix són les 
següents:
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Actuacions per a una governança sòlida

Línies d'actuació Mesures

G1 Donar suport i enfortir la relació amb els 
municipis

G1.1 Aprovació de l'Acord Metropolità pel Residu Zero
G1.2 Suport a l'elaboració de diagnosis i plans d'actuació municipals
G1.3 Redacció d'estudis de definició de noves taxes i harmonització de les existents
G1.4 Suport als canvis i optimització de les recollides selectives de residus municipals
G1.5 Suport a la preparació de subvencions de l'ARC
G1.6 Subvencions per a la millora de les recollides selectives

P5.1 Redacció d'un Pla Metropolità de Prevenció de Residus i execució de les mesures 
determinades 

G1.7 Elaboració d'una ordenança tipus de prevenció
G1.8 Grups de treball temàtics
G1.9 Seminaris d'intercanvi d'experiències i coneixement
G1.10 Elaboració d'informes anuals de costos de tractament de residus
G1.11 Elaboració d'informes anuals d'evolució dels resultats de la recollida selectiva

G1.12 Impuls de l’aprovació d’ordenances fiscals municipals incentivadores de les recollides 
selectives

G2 Enfortir el paper de la societat civil
G2.1 Creació d'un consell metropolità pel residu zero
G2.2 Creació de grups de treball temàtics

G3 Millorar la comunicació 

G3.1 Pla de comunicació
G3.2 Informació periòdica a la ciutadania
G3.3 Accions comunicatives adreçades a la fracció orgànica
G3.4 Accions comunicatives acordades amb els SCRAP

G4 Creació i gestió del coneixement

G4.1 Anàlisi dels costos de gestió dels residus
G4.2 Millora del coneixement dels sistemes de recollida municipals

G4.3 Aprofundiment en la caracterització i coneixement dels residus per productes i per sectors 
d'activitat econòmica

G4.4 Creació d'una unitat d'anàlisi de les dades de recollida
G4.5 Garantia de la traçabilitat dels residus
G4.6 Seguiment dels indicadors del programa

G4.7 Millora de la metodologia DREC per tal de definir un indicador global de reciclatge 
metropolità

G5 Governança en l’àmbit econòmic

G5.1 Millora de la TMTR com a instrument de fiscalitat ambiental
G5.2 Manteniment d'un sistema de preus públics que fomentin la prevenció i la recollida selectiva
G5.3 Establiment de fórmules de pagament segons la generació com a norma
G5.4 Possibilitat de recaptació de la taxa de recollida municipal
G5.5 Possibilitat de taxa única de recollida i tractament per als municipis que ho vulguin
G5.6 Manteniment de les línies de suport econòmic als municipis

G6 Desenvolupament de la Responsabilitat 
Ampliada del Productor (RAP)

G6.1 Participació en la modificació de la LERE
G6.2 Participació en la negociació de nous convenis amb els SCRAP existents
G6.3 Suport a la creació de nous SCRAP

R2.5 Suport a la implantació de sistemes de Dipòsit, Devolució i Retorn (SDDR) per a envasos de 
begudes i altres tipus de residus

G6.4 Impuls d'acords voluntaris amb productors
G6.5 Suport a la creació d'impostos a productes sense finançament, problemàtics o d'un sòl ús

G7 Marc normatiu

G7.1 Participació en els processos d'elaboració normativa
G7.2 Participació en el procés de redacció de la Llei catalana d'eficiència en l'ús dels recursos
G7.3 Participació en la comissió de debat sobre envasos
G7.4 Aprovació d'una ordenança metropolitana sobre prevenció i recollida de residus
G7.5 Revisió del reglament d’entrada a plantes
G7.6 Foment de la contractació pública responsable

Línia 7. Marc normatiu
Des d’ara i fins al 2020 hi haurà un procés 
de transposició que comportarà canvis 
importants en el marc normatiu a escala 
catalana i estatal que tindran implicacions 
per la gestió local dels residus. Cal que l’AMB 
esdevingui un actor en aquest procés i que 
s’identifiquin clarament els fòrums on cal 

participar aportant coneixements i criteris 
útils en el procés d’elaboració normativa. És 
especialment important el paper que pot 
tenir per identificar barreres que dificulten la 
recuperació dels residus i fer propostes per 
superar-les.
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20
09

PASSAT PRESENT FUTUR

20
16

20
19

20
20

20
25

Pressupost anual de la 
gestió de residus  
149 M € (2009)

Pressupost anual de la 
gestió de residus  
162 M € (2018)

 

Inici de la reforma de 
la Taxa Metropolitana 

de Tractament de 
Residus (TMTR)

TMTR desgloçada 
d'altres conceptes

 

Aprovació del 
PREMET25

Aprovació de l'Acord 
Metropolità pel 

Residu Zero

Haver desplegat sistemes 
d’individualització de 
la recollida domèstica 

que cobreixin un mínim 
del 25% de la població 
(2022) i del 50% (2024)

Haver desplegat sistemes 
d’individualització de la 
recollida domèstica que 
cobreixin un mínim del 

100% de la població  Declaració del Consell 
Metropolità

Maximitzar la recollida 
comercial de la FORM

 
Disposar de recollida 

de cartró als eixos 
comercials

 3 municipis sense 
taxes comercials

Disposar d'una taxa 
de recollida comercial 

modulada en funció dels 
residus produïts

Haver implantat un 
sistema de PxG del 100% 
dels usuaris domèstics i 

comercials

 13 municipis sense 
taxa d’escombraries

Haver implementat una 
taxa de recollida per als 

usuaris domèstics (2021)

Haver desplegat el 
pagament per generació 

(PxG) de la recollida 
comercial (2021)

Programa de 
subvencions 2017-

2018

AVENÇOS ASPECTES A 
MILLORAR

PALANQUES 
DE CANVI

REPTES 

Aprovació del PSAMB Sistemes de recollida poc 
incentivadors

Competències de la Llei 31/2010 Aprofundir en el treball amb els municipis 
per canviar els sistemes de recollida de 

residus

Realització de seminaris 
ambientals

Insuficient desplegament de 
la recollida comercial

Declaració del 2016 del Consell Metropolità Millorar la coordinació entre diferents 
administracions

Aprovació del PMGRM 
2009-2016

Sistema de taxes i preus 
públics poc incentivador

Normativa i marc institucional Continuar amb la reforma de la TMTR

Poca visibilització de la 
TMTR i les taxes municipals

Potenciar la gestió del coneixement

Millorar la comunicació i la rendició de 
comptes
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6. EL PROGRAMA EN DUES IMATGES.

En l’actualitat, un 50% de la població mundial viu en ciutats, i es preveu que l’any 2050 la xifra 
arribi fi ns el 75%. Les ciutats agreguen materials i nutrients, consumeixen un 75% del consum 
de recursos naturals, generen el 50% dels residus mundials i produeixen entre el 60-80% de 
les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Així doncs, el repte que tenen les ciutats no és 
menor i convida a qüesti onar-se els models que han portat fi ns a la situació actual. 

En aquest context, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), com agluti nadora de nombroses 
ciutats i pobles metropolitans, presenta El Programa Metropolità de Prevenció de Residus 
i Gesti ó de Recursos i Residus Municipals 2017-2025 (PREMET25, a parti r d’ara). Aquest 
programa, d’una banda, manté línies de treball ja presents als programes metropolitans 
anteriors (1997-2006 i 2009-2016) i n’hereta els seus llegats pel que fa a objecti us assolits i 
actuacions endegades. Però, de l’altra banda, el PREMET25 assumeix nous reptes que obren 
el seu abast d’actuació a tots aquells aspectes que afecten tant a la generació de residus (la 
prevenció), com a la seva gesti ó efi cient una vegada generats (la recollida i el tractament), 
amb un comú denominador que és l’educació ambiental i una nova governança (liderada des 
de l’AMB i assumida i implementada per cadascun dels municipis metropolitans i per la seva 
ciutadania i societat civil). 

El PREMET25 planteja un canvi en les regles del joc per, 
no només arribar a complir els objectius europeus, 
sinó per incorporar una nova lògica en la manera 
en la que gestionem els residus. Però, per què ho fa?

SÍNTESI DE 
LES MESURESLES MESURESLES MESURES
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SÍNTESI DE 
LES MESURESLES MESURESLES MESURES

Prevenció

Governança

Recollida

Educació

Tractament

6. EL PROGRAMA EN DUES IMATGES 

El PREMET25 es pot resumir en la següent imatge en la qual els 5 eixos del Programa 
(prevenció, recollida, tractament, educació i governança) s’entrellacen amb una visió cíclica 
que els connecta. La governança, al centre, fa possible que el sistema funcioni i la ciutadania, 
sensibilitzada a través de l’educació ambiental, participa i fa possible que tot funcioni. 
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COORDINACIÓ  DESPLEGAMENT ADAPTACIÓ SUPORT

EIX 1
Pla Metropolità de Prevenció Accions per reduïr el plàstics  

i els envasos d'un sol ús 

Suport econòmic a projectes 
sobre malbaratament 
alimentari

Millor que nou Recerca i innovació

EIX 2

Impuls d'un marc normatiu 
que afavoreixi (la prevenció 
de residus i) la recollida 
selectiva

Impulsar els sistemes de 
recollida selectiva de matèria 
orgànica amb qualitat

Adaptar les deixalleries a 
les necesitats de canvi dels 
sistemes de recollida

Impulsar sistemes de 
recollida selectiva de les 
fraccions inorgàniques

Bonificar en funció dels 
resultats

Millora de la recollida de les 
fraccions minoritàries

EIX 3 Millora continua dels 
processos de tractament

Adaptar el sistema 
metropolità de tractament 
en funció dels canvis en els 
fluxos

Innovació i creació de 
coneixement 

EIX 4

Gestió general del programa 
Educatiu Compartim un futur

Accions d'educació sobre 
malbaratament alimentari  
i plàstics

Adaptar els continguts 
educatius a les instal·lacions 
de tractament

Seguiment i avaluació 
del Programa educatiu 
Compartim un futur

Activitats per millorar la 
recollida

Comunicació del programa 
educatiu Compartim un futur

EIX 5

Enfortir el paper de  
la societat civil Millorar la comunicació Creació i gestió del 

coneixement 
Donar suport i enfortir la 
relació amb els municipis 

Acord Metropolità pel Residu 
Zero Marc normatiu 

Desenvolupament de la 
Responsabilitat Ampliada del 
Productor (RAP)

Governança en l’àmbit 
econòmic

Els 5 eixos estratègics del PREMET25 s’han vertebrat, tots ells, en base a 4 aspectes que els 
reforcen i equilibren: coordinació a nivell institucional i ciutadà, desplegament de les mesures, 
adaptació del que s’ha fet fins ara i suport suficient per implementar-se i funcionar.
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Glossari

CONSUM

ECONOMIA 
CIRCULAR I 

BIOECONOMIA

INDICADORS 
AMBIENTALS

INSTRUMENTS 
ECONÒMICS

RECOLLIDA
DE RESIDUS

TIPUS DE 
RESIDUS

Instal·lacions
de tractament

Sistema de 
recollida

Model de 
recollida

Fracció

Tipologies de 
recollida

Caracterització 
de residus

Instal·lacions
de recollida

Deposició 
controlada

Tractament de 
la matèria 
orgànica

Digestió 
anaeròbica

Compostatge

Valorització 
energètica

Valorització 
material

Valorització

Tractament

INSTAL·LACIONS 
DE GESTIÓ

TRACTAMENT 
DE 

RESIDUS

PLANS DE 
RESIDUS I 

ESTRATÈGIES

AGENTS

PRODUCCIÓ

RECUPERACIÓ 
DE RECURSOS

CONCEPTES 
TRANSVERSALS

RECURSOS/ 
GESTIÓ DE 
RECURSOS

GESTIÓ DE 
RESIDUS

La complexitat del PREMET25 convida a dibuixar un mapa mental que permeti endreçar, 
relacionar i, per tant, potenciar els principals conceptes del programa. Amb aquesta imatge 
es resumeix un Programa on més enllà d’aspectes transversals (lligats a una visió estratègica 
i de coordinació), també es compta amb dos enfocaments complementaris i entre els quals 
existeix un constant diàleg: la gestió de residus (un cop aquests s’han generat) i la gestió de 
recursos (relacionada amb aspectes previs com el consum, la producció i la recuperació de 
materials).
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7. SET ANYS I MÉS DE 150 INDICADORS

En l’actualitat, un 50% de la població mundial viu en ciutats, i es preveu que l’any 2050 la xifra 
arribi fi ns el 75%. Les ciutats agreguen materials i nutrients, consumeixen un 75% del consum 
de recursos naturals, generen el 50% dels residus mundials i produeixen entre el 60-80% de 
les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Així doncs, el repte que tenen les ciutats no és 
menor i convida a qüesti onar-se els models que han portat fi ns a la situació actual. 

En aquest context, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), com agluti nadora de nombroses 
ciutats i pobles metropolitans, presenta El Programa Metropolità de Prevenció de Residus 
i Gesti ó de Recursos i Residus Municipals 2017-2025 (PREMET25, a parti r d’ara). Aquest 
programa, d’una banda, manté línies de treball ja presents als programes metropolitans 
anteriors (1997-2006 i 2009-2016) i n’hereta els seus llegats pel que fa a objecti us assolits i 
actuacions endegades. Però, de l’altra banda, el PREMET25 assumeix nous reptes que obren 
el seu abast d’actuació a tots aquells aspectes que afecten tant a la generació de residus (la 
prevenció), com a la seva gesti ó efi cient una vegada generats (la recollida i el tractament), 
amb un comú denominador que és l’educació ambiental i una nova governança (liderada des 
de l’AMB i assumida i implementada per cadascun dels municipis metropolitans i per la seva 
ciutadania i societat civil). 

El PREMET25 planteja un canvi en les regles del joc per, 
no només arribar a complir els objectius europeus, 
sinó per incorporar una nova lògica en la manera 
en la que gestionem els residus. Però, per què ho fa?

CRONOGRAMA CRONOGRAMA 
I SEGUIMENTI SEGUIMENTI SEGUIMENTI SEGUIMENT

7. SET ANYS I MÉS DE 150 INDICADORS 

A partir d’aquest any 2019 i fins a l’horitzó del Programa, el 2025, les diferents línies d’actuació 
del PREMET25 es desenvolupen en el següent calendari al llarg del període 2019-2025:

Cronograma 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Eix 1. Prevenció

P1 Prevenció del malbaratament alimentari

P2 Plàstic i envasos d’un sol ús

P3 Millor que nou

P4 Recerca i innovació

P5 Pla Metropolità de Prevenció de Residus

Eix 2. Recollida

R1 Impuls de sistemes que facilitin la recollida selectiva de la matèria orgànica amb qualitat

R2 Impuls de sistemes que millorin la recollida selectiva de les principals fraccions inorgàniques

R3 Disseny d’un sistema de recollida i seguiment que permeti bonificar en funció dels resultats

R4 Millora de la recollida de les fraccions minoritàries

R5 Impulsar un marc normatiu que afavoreixi la prevenció de residus i la recollida selectiva

R6 Adaptar la xarxa de deixalleries a les necessitats de canvi de sistemes de recollida

Eix 3. Tractament

T1 Adaptar el sistema metropolità de tractament a les necessitats futures 

T2 Millora contínua dels processos

T3 Innovació i creació de coneixement

Eix 4. Educació ambiental

E1 La prevenció és l'única opció

E2 Passa el missatge: recull més i millor

E3 Instal·lacions de tractament més transparents

E4 Gestió general del programa educatiu Compartim un futur

E5 La comunicació del programa educatiu Compartim un futur

E6 Seguiment i avaluació del programa educatiu Compartim un futur

Eix 5. Governança

G1 Donar suport i enfortir la relació amb els municipis

G2 Enfortir el paper de la societat civil

G3 Millorar la comunicació 

G4 Creació i gestió del coneixement

G5 Governança en l’àmbit econòmic

G6 Desenvolupament de la Responsabilitat Ampliada del Productor (RAP)

G7 Marc normatiu

Intensitat d'actuació anual Alta Mitja Baixa
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Indicadors principals del programa

Flux de material
Objectiu 
associat Descripció de l’indicador Unitat de mesura

Indicadors en matèria de prevenció de la generació

Residus municipals

1a Generació anual de residus t/any 
kg/hab i any 
kg/hab i dia1b Generació de fraccions

% de generació de residus comercials / generació de residus municipals %

Indicadors de recollida selectiva / valorització

Residus municipals 3a i 3b Residus recollits selectivament respecte del total generat

% en pes 
t/any 

kg/hab i any 
kg/hab i dia

FORM Residus de FORM recollits selectivament respecte dels residus generats

kg/hab i any 
%en pes

Paper/cartró Residus de paper i cartró recollits selectivament respecte dels  
residus generats

Vidre Residus de vidre recollits selectivament respecte dels residus generats

Envasos lleugers Residus d'envasos lleugers recollits selectivament respecte dels  
residus generats

Envasos de plàstic 
d'un sol ús

Residus d'envasos de plàstic d'un sol ús recollits selectivament respecte 
dels residus generats

Piles i acumuladors 3c
Residus de piles i acumuladors portàtils recollits selectivament respecte  
de la mitjana de la quantitat posada al mercat en els tres darrers anys 
recollits selectivament

RAEE 3d Residus de RAEE recollits selectivament respecte de la mitjana de  
la quantitat posada al mercat els tres anys precedents

Tèxtil 3e Residus de tèxtil i calçat recollit selectivament respecte dels residus 
generats

Resta Residus no recollits selectivament respecte dels residus generats

Residus municipals 4a DREC (quantitat de residus valoritzats materialment respecte del total  
de residus municipals generats) 

Residus municipals Recollida comercial t/any
FORM (qualitatiu) 3f Impropis en recollida selectiva FORM respecte de la FORM recollida % en pes

Residus municipals

Municipis sencers que apliquen el porta a porta
Nombre de municipis

Nombre població 
afectada

Municipis que apliquen el tancament de contenidor de la fracció orgànica

Nombre de municipis
Nombre població 

afectada
% de població 

afectada respecte 
la població total del 

municipi

La següent taula mostra els indicadors principals del programa. Aquest també compta amb 
uns indicadors de seguiment tant dels objectius quantitatius com de les mesures dels diferents 
eixos.
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Flux de material
Objectiu 
associat Descripció de l’indicador Unitat de mesura

Indicadors de tractament

Residus municipals Eficiència de captura de material inorgànic reciclable a les plantes  
de tractament mecanicobiològic (exclou la matèria orgànica)

t de material que 
serà valoritzat 

materialment/t  
que entren a planta

Envasos Eficiència de les plantes de triatge d'envasos

t de material que 
serà valoritzat 

materialment/t  
que entren a plantes  

de triatge
t de material que 

serà valoritzat 
materialment/tones 

d'envasos que entren 
a planta

FORM

Generació de biogàs 
m3 de biogàs/t de 

FORM tractada
m3 totals 

Qualitat del compost 
Tones de compost  
de classificació A/
tones de compost

Rebuig Gestió del rebuig a les plantes de tractament % rebuig a PVE, DC, 
CSR/tones entrades

Tractament 
finalista

6b Residus totals a deposició respecte del total de residus generats % en pes 
kg/hab i any

Residus totals a VE respecte del total de residus generats % en pes 
kg/hab i any

Residus orgànics 
biodegradables 6c Residus municipals biodegradables destinats a dipòsit controlat t/any

Indicadors d'educació ambiental

Residus municipals

Incidència de la formació en comerços Nombre de comerços 
global participants

Nombre de municipis incorporats a la xarxa de tècnics d’educació i residus Nombre municipis
Participants en activitats de residus (formació reglada i formació  
no reglada)

% sobre total 
d'habitants de l'AMB

Indicadors governança

Residus municipals

Despesa de tractament de residus respecte de la quantitat de tones 
tractades Euros/t tractada

Balanç econòmic del tractament de residus (ingressos per valorització 
material (inclosos biogàs i SCRAP / despesa de tractament) Euros

Eixos % pressupost executat per cada eix %
Finançament Grau de cobertura de la TMTR %

Subvencions Import de les subvencions donades % pressupost  
atorgat/ofert
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El PREMET25 s’ha elaborat en un moment de canvi en la concepció dels residus i amb la 
presència d’un seguit d’incerteses que afegeixen complexitat a l’hora de desenvolupar el 
programa i definir-ne el seguiment, com són:

• El ritme d’implantació de nous sistemes de recollida.

• Els diferents tipus de contracte dels municipis, així com la finalització i les possibles 
pròrrogues.

• Les tendències de producció i consum. Per exemple, en el cas dels plàstics, és difícil 
predir com les noves mesures per frenar el consum influenciaran la generació  
i posterior recollida. 

• Els canvis respecte a la Responsabilitat Ampliada del Productor: definició de 
requeriments mínims per als sistemes que ja hi ha i possible ampliació a nous 
productes.

Per tot això, el programa presenta un caràcter dinàmic i flexible, i el seu seguiment es basa en 
la monitoració del compliment dels seus objectius. El seguiment se centra sobretot en: 

• La definició d’uns indicadors que permetin avaluar l’execució de les mesures del 
programa: 34 de principals, 55 de seguiment dels objectius quantitatius i 84 que 
permetin seguir les mesures dels diferents eixos.  

• La revisió, l’any 2021, del compliment dels objectius quantitatius de l’any 2020 marcats 
en el PRECAT. En funció de l’assoliment o no d’aquests objectius es plantejaran d’altres 
que encara no estan definits per al 2025.

• La definició d’un full de ruta per a l’assoliment dels objectius del 2025.



PREMET25 UN IMPULS ECONÒMIC COORDINAT

69

PREMET25 NOM CAPÍTOL

88

8. UN IMPULS ECONÒMIC COORDINAT.

En l’actualitat, un 50% de la població mundial viu en ciutats, i es preveu que l’any 2050 la xifra 
arribi fi ns el 75%. Les ciutats agreguen materials i nutrients, consumeixen un 75% del consum 
de recursos naturals, generen el 50% dels residus mundials i produeixen entre el 60-80% de 
les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Així doncs, el repte que tenen les ciutats no és 
menor i convida a qüesti onar-se els models que han portat fi ns a la situació actual. 

En aquest context, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), com agluti nadora de nombroses 
ciutats i pobles metropolitans, presenta El Programa Metropolità de Prevenció de Residus 
i Gesti ó de Recursos i Residus Municipals 2017-2025 (PREMET25, a parti r d’ara). Aquest 
programa, d’una banda, manté línies de treball ja presents als programes metropolitans 
anteriors (1997-2006 i 2009-2016) i n’hereta els seus llegats pel que fa a objecti us assolits i 
actuacions endegades. Però, de l’altra banda, el PREMET25 assumeix nous reptes que obren 
el seu abast d’actuació a tots aquells aspectes que afecten tant a la generació de residus (la 
prevenció), com a la seva gesti ó efi cient una vegada generats (la recollida i el tractament), 
amb un comú denominador que és l’educació ambiental i una nova governança (liderada des 
de l’AMB i assumida i implementada per cadascun dels municipis metropolitans i per la seva 
ciutadania i societat civil). 

El PREMET25 planteja un canvi en les regles del joc per, 
no només arribar a complir els objectius europeus, 
sinó per incorporar una nova lògica en la manera 
en la que gestionem els residus. Però, per què ho fa?

PRESSUPOSTPRESSUPOST
8. UN IMPULS ECONÒMIC COORDINAT 

El PREMET25 proposa una forma de gestió estratègica, compartida entre l’AMB i els municipis 
metropolitans, per impulsar conjuntament canvis en els sistemes de recollida i tractament. Per 
dur a terme aquests canvis caldrà coordinar l’esforç econòmic de les diferents administracions 
implicades: municipis, AMB, ARC, etc.

El pressupost de les noves actuacions que caldrà posar en marxa, en el marc del programa, pel 
que fa a l’acció coordinada des de l’AMB se sintetitza en les taules adjuntes. Els compromisos 
pressupostaris que es derivin dels respectius plans d’actuació municipals completaran l’abast 
econòmic del conjunt d’actuacions. 

D’aquest pressupost es destaquen, de manera separada, les inversions que es planteja  
fer d’acord amb el pla d’instal·lacions i l’avaluació que es fa per a cadascun dels escenaris  
del PREMET25.

Eixos Escenaris MM55 AM49 BA64 AE29 BE33

EIX 1. PREVENIR ELS RESIDUS  4.025.000 € 4.025.000 € 4.025.000 € 4.025.000 € 4.025.000 € 

EIX 2. RECOLLIR SELECTIVAMENT AMB MILLOR QUALITAT 69.380.000 € 69.380.000 € 69.380.000 € 69.380.000 € 69.380.000 € 

EIX 3. MILLORAR I INNOVAR EN EL TRACTAMENT  
I LA RECUPERACIÓ DE MATERIALS 34.952.693 € 105.762.893 € 34.952.693 € 71.445.200 € 635.000 € 

EIX 4. EDUCACIÓ PER LA TRANSICIÓ DE MODEL:  
DEL RELAT A L'ACCIÓ 991.285 € 991.285 € 991.285 € 991.285 € 991.285 € 

EIX 5. UNA NOVA GOVERNANÇA PER A NOUS REPTES 3.489.869 € 3.489.869 € 3.489.869 € 3.489.869 € 3.489.869 € 

TOTAL 112.838.847 € 183.649.047 € 112.838.847 € 149.331.354 € 78.521.154 € 

PLA D’INSTAL·LACIONS - INVERSIONS NECESSÀRIES 
* Incloses a l’Eix 3. 34.317.693 € 105.127.893 € 34.317.693 € 70.810.200 € -   € 

Pressupost de les noves actuacions 
del PREMET25 (anys 2019-2025)
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Instal·lacions Inversió Escenaris
Planta de triatge de GAVA: 2a línia 9.000.000 €   

Planta de triatge de MONTCADA: 2a línia 6.500.000 €   

PIVR-TMB: reconversió a tractament FORM i ERE 18.817.693 € 34.317.693 € necessàries a tots els escenaris menys AE29 i 
BE33

Planta integral de bioresidus 70.810.200 € 70.810.200 € necessària als escenari AM49 i  AE29

Planta tractament res. voluminosos/NV i altres 8.920.897 € 8.920.897 € fortament recomanable a MM55, AM49, BA64, 
i recomanable a AM29 i BE33

PC de SANT CUGAT: ampliació la línia fracció vegetal 914.510 €   

Nova planta de fracció vegetal 1.477.110 €   

Planta de fluxos secundaris 46.814.000 € 49.205.620 € recomanables a tots els escenaris
*Els imports del Pla d’Instal·lacions són sense IVA.

Pressupost del Pla d’instal·lacions 
del PREMET25 (anys 2019-2025)

El desenvolupament del programa demana una coordinació entre els instruments econòmics 
metropolitans i els municipals per tal de garantir el manteniment d’un finançament just 
i adequat. En aquest sentit, la gestió econòmica i pressupostària del programa depèn de 
manera directa de quin dels escenaris previstos pel PREMET25 prevaldrà en el futur. Com més 
bons siguin els resultats de la recollida selectiva, millors seran també els resultats econòmics, 
sobretot a partir de l’acció dels cànons sobre la disposició del rebuig, dels retorns del Fons de 
Gestió de Residus i de les contraprestacions que fan els SCRAP per l’esforç dels serveis locals  
a l’hora de recuperar els residus.  
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