
PREMET25 PREVENCIÓ

36

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): 3,3%

Preparació per  
a la reutilització  

(PxR): 2,0%

Reduir en un  
50%  

el malbaratament 
alimentari

(respecte al 2010)

EIX 2. RECOLLIDA.  
Recollir més  
i amb millor qualitat 

EIX 2. RECOLLIDA
RECOLLIR MÉS I AMB MILLOR QUALITAT 
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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 el ciutadà 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.

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%

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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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 el ciutadà 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.
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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 als usuaris.  

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 de residus,  
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 més i amb més 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
R6.7 Elaborar una norma tècnica de deixalleries de proximitat
R6.8 Desenvolupar una xarxa de deixalleries de proximitat



PREMET25 RECOLLIDA

40

Actuacions per recollir més i amb més 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
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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
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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 
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G7.5 Revisar el reglament d’entrada a plantes
R6.2 Especialitzar la xarxa de deixalleries
R6.3 Adaptar i millorar les instal·lacions
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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


