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L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha iniciat, durant l’any 2016, els treballs per a 

la redacció del Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals 2017 – 2024. 

L’any 2016 finalitzava l’anterior Programa (PMGRM 2009-16) i per tant, cal elaborar-ne 

un de nou, tal i com es preveu en el Pla d’Actuació Metropolità (PAM19). Destaca 

igualment la Declaració metropolitana de residus aprovada per Consell Metropolità 

“Noves polítiques municipals i metropolitanes en recollida de residus” (CM - finals 2016).   

Tot i el seu contingut eminentment tècnic i programàtic, qualsevol model de gestió de 

residus ha de considerar de manera específica el factor humà sabent que els potencials 

canvis, millores i objectius establerts han de gaudir del màxim consens social possible. 

És per això que el procés de redacció del programa es planteja, des de bon 

començament com un procés participat. 

 

En aquest marc, el plenari del CM l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona de data 30 de maig de 

2017, va aprovar l’ inici dels treballs de redacció 

del programa, així com la constitució del seu 

Consell de Participació per la seva elaboració, on 

estan representats organitzacions, col·lectius i 

experts per acompanyar i assessorar en aquest 

procés. El Consell té previst reunir-se 2 o 3 cops i 

actuar mitjançant 4 grups de treball específics, 

segons l’esquema adjunt. El detall del Consell 

(sessions, estructura), es pot trobar al web AMB. 

 

Aquest document és el resum de la sessió de 

fluxos orgànics, que va tenir lloc el 27 de setembre 

a la seu de l’AMB de 16 a 18.30 hores i compren 

un resum de les presentacions fetes per l’AMB, les 

aportacions dels grups i el debat resultant de la primera de les sessions de debat. 

  

http://www.amb.cat/s/web/medi-ambient/residus/planificacio.html#box4
http://www.amb.cat/s/web/medi-ambient/residus/planificacio.html#box4
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1. Desenvolupament de la sessió  
 

La sessió es va celebrar el 27 de setembre 

de 2017 a la seu de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona, en horari de 16 a 18,30 hores. 

 

Els objectius d’aquesta sessió consistien en: 

1. Imaginar un futur desitjable en 

relació al flux de residus de matèria 

orgànica i concretar les vies per 

avançar cap aquest escenari. 

2. Aportar i debatre possibles actuacions a realitzar per assolir els objectius 

del Programa  

 

Per assolir aquests objectius es va desenvolupar el següent ordre del dia: 

 

16.00h. Benvinguda i presentació. 
Isabel Doñate. Directora de Serveis Ambientals. 
Joan Miquel Trullols. Director del Servei de Prevenció i Gestió de 
Residus. 
 

16.05h. Presentació del procés de debat. 
Teresa Lopez. Tècnica del Servei de Sostenibilitat i Educació. 
Xavier Carbonell. ARC Mediació Ambiental 
 

16.15h. Situació actual relativa al flux de residus de matèria orgànica. 
Víctor Mitjans. Cap de Servei de Programes i Estudis. 
 

16.30h.  Taller de debat 

18.15h. Conclusions 

18.30h. Cloenda 

 

A continuació s’ inclou la relació dels assistents i un resum dels resultats del debat. 
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2. Assistents 
 
PARTICIPANTS 
 

NOM I COGNOMS ENTITAT  

Marta Busquet Ajuntament de Corbera de Llobregat 

Sònia Cano Lavado Ajuntament de Pallejà 

Jordi Català i Morell Ajuntament de Montcada i Reixac 

Pau Condal Ros Ajuntament de Ripollet 

Jordi Costa Datambient assesors, SL 

Laura Dieguez CCOO 

Lluís Fatás García Ajuntament Hospitalet de Llobregat 

Mª Antonieta Fernández Universitat Pompeu Fabra (UPF) 

Francesc Giró Agència de Residus 

Josep Jurado Ajuntament de Barcelona 

Olga Llobet García Ajuntament de Tiana 

Sonia Llorens Datambient assesors, SL 

Marc Martínez Galindo Ajuntament de St. Climent de Llobregat 

Joan Miquel Espinosa CGT 

Montserrat Montanyola Ajuntament de Barcelona 

Juan Carlos Moral CCOO 

Sergio Moran CCOO 

Paco Muñoz Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 

Ramón Ortí Bertrán Ajuntament de Badalona 

Albert Querol Lacarte Ajuntament el Papiol 

Brenda Saavedra Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB) 

Gaby Susanna i Nadal Entitat contra el Malbaratament alimentari  

Jordi Toré Quero Ajuntament de Cervelló 

Vicenç Vilana Bonet Ecologistes en Acció 

 
EQUIP DE REDACCIÓ - BARCELONA REGIONAL 
 

NOM I COGNOMS ENTITAT  

Núria Casas Equip de redacció: Barcelona Regional 

Laura Martínez Equip de Redacció: Barcelona Regional 

Marc Montlleó Equip de redacció: Barcelona Regional 

Itzel Sanromà Equip de redacció: Barcelona Regional 
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ORGANITZACIÓ – ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA 
 

NOM I COGNOMS ENTITAT 

Isabel Doñate i Cubells Directora de Serveis Ambientals 

Joan Miquel Trullols Casas Director del Servei de Prevenció i Gestió de Residus 

Víctor Mitjans Sanz 
Direcció del Servei de Prevenció i Gestió de Residus 
Cap de Servei de Programes i Estudis 

Teresa López 
Direcció Serveis Ambientals  
Tècnica del Servei de Sostenibilitat i Educació 

Ariadna Rius 
Direcció Serveis Ambientals 
Secretaria del Consell de participació 

Mar Franco Direcció Serveis Ambientals 

Pasqual Calafell Direcció del Servei de Prevenció i Gestió de Residus 

Sofia Bajo Direcció del Servei de Prevenció i Gestió de Residus 

Martí Badia Direcció del Servei de Prevenció i Gestió de Residus 

 
 
 
EQUIP DE FACILITACIÓ 

NOM I COGNOMS ENTITAT 

Xavier  Carbonell ARC Mediació Ambiental 

Mar  Fábregas ARC Mediació Ambiental 
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3. Benvinguda i presentació 
 

 

Isabel Doñate, Directora de Serveis Ambientals de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona, dóna la benvinguda als assistents en nom de l’AMB, agraeix la seva 

presència i fa una breu introducció sobre aquest procés, fent especial èmfasi en el 

següent: 

- Els antecedents de la constitució del Consell de 

Participació, recordant que amb data 30 de maig de 

2017, el Consell Metropolità va aprovar l’ inici del 

Programa Metropolità de Gestió de Residus 

Municipals i es va constituir el Consell de 

Participació, que va tenir la seva primera reunió el 

23 de juny de 2017. 

- Les assistències tècniques que estan col·laborant 

amb l’AMB en aquest programa: Barcelona 

Regional, amb tasques de redacció i elaboració d’estudis, ARC Mediació 

Ambiental, encarregat del recolzament a la secretaria i dinamització del procés 

participatiu, i Season, responsables del disseny de la comunitat virtual. 

- L’estructura del Consell de participació en quatre grups de treball, indicant que 

aquesta és la primera sessió del primer grup ( fluxos orgànics), i explicant 

breument l’ordre del dia de la mateixa. 

- La incorporació, des d’aquesta primera sessió, de dues persones (Antonieta 

Fernàndez i Ariadna Rius) per escoltar, de 

primera mà, els continguts dels debats i les 

propostes, de cara a poder analitzar les 

implicacions jurídiques conseqüents. El 

mateix es farà amb la part de fiscalitat, 

finançament i ambiental. 
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Joan Miquel Trullols, Director del Servei de Prevenció i Gestió de Residus, fa una 

contextualització d’aquest programa en relació als anteriors, destacant el següent: 

- El primer programa (2001-2008), va ser un 

programa pioner i va plantejar les bases i 

línies a seguir per fer el canvi de model de 

gestió en plantes de tractament. 

- El segon programa (2009-2016), ha servit 

per constatar el canvi de model amb èxit. 

La generació de residus ha baixat, encara 

que probablement no és totalment degut a la conscienciació ciutadana sinó a la 

crisi econòmica. 

- Respecte a aquest tercer programa (2017-2024), es preveu que l’aprovació 

inicial es faci a principis de 2018. Encara que es segueix denominant Programa 

Metropolità de Gestió de Residus Municipals, es valoraran els suggeriments de 

canvi de nom. 

- Les novetats que s’hauran de tenir en compte de cara a aquest tercer programa: 

o La figura del PRECAT20 (Programa General de Prevenció i Gestió de 

Residus i Recursos de Catalunya 2013 – 2020). 

o El període de temps, més llarg que els anteriors. 

o El fet que l’AMB entra en un tema que fins ara era competència dels 

ajuntaments: la recollida. 

o La feina feta durant l’any 2016 amb un grup d’experts, que va concloure 

amb la declaració “Noves polítiques municipals i metropolitanes en 

recollida de residus”. 

o La creació del nou servei de Programes i Estudis a l’AMB, que facilitarà 

la coordinació a l’hora d’elaborar els instruments de planificació. 

 

Seguidament, es passa a explicar l’organització del procés de participació.  
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4. El procés de debat 
 

Teresa López, tècnica del Servei de Sostenibilitat i Educació, presenta les 

característiques principals d’aquest procés participatiu, fent especial èmfasi en: 

- L’espai web on es pot trobar la informació de 

balanç de l’anterior programa (PMGRM 2009  

- 2016), i l’avanç del Programa 2017-24. 

- La justificació per iniciar aquest procés, que 

s’emmarca en els continguts de la Llei 

27/2006, de 18 de juliol que regula el dret 

d’accés a la informació, de participació 

pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient, i que recull els principis 

del Conveni d’Aarhus. 

- L’estructura del Consell de Participació i funcions és accessible al web de l’AMB. 

La idea és que els grups siguin lo més diversos possibles. 

- Les diferents formes de participar (Sessions plenàries, sessions de debat 

tècniques, Comunitat virtual i bústia electrònica). 

- La calendarització del procés, indicant que, en principi, l’aprovació preliminar per 

part del Consell Metropolità es preveia pel desembre de 2017 mentre avui es 

preveu la seva aprovació preliminar durant el 1er trimestre de 2018. 

Posteriorment s’obriria el termini d’’exposició a informació pública i més endavant  

l’aprovació definitiva. Aprofita per explicar l’esquema global del procés, i per 

transmetre que aquesta és una oportunitat per presentar noves propostes i 

incloure-les al programa. 

- Els objectius dels 4 espais/sessions del 

Consell de Participació (Matèria orgànica, 

matèria inorgànica amb responsabilitat 

ampliada del productor, matèria inorgànica 

sense responsabilitat ampliada del 

productor i educació i sensibilització 

ambiental). 

- Alguns aspectes de l’entorn que han canviat 

i que comportaran una adaptació del nou 
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programa, com ara l’aparició de noves directrius europees, l’elaboració del 

PRECAT20 o les conclusions del grup de treball d’experts. 

- El fi últim del programa: disminució del volum de residus, protecció i 

qualitat ambiental, i salut ambiental. 

 

Xavier Carbonell, ARC Mediació Ambiental, 

assistència tècnica de l’AMB per aquest 

procés, presenta en detall el programa de la 

sessió, en concret: 

- L’ordre del dia de la dinamització 

prevista, explicant que es dedicarà una 

hora i mitja pel debat. 

- Els documents pel debat que fins ara s’han facilitat com a punt de partida. 

- Els objectius de les diferents sessions (tant les presencials com les virtuals) que 

s’han plantejat (sessions dels grups, sessió conjunta, sessió tècnica i sessió 

plenària). 

- Les dinàmiques de treball del taller de futur i del treball en subgrups per suggerir 

propostes sobre “què cal fer” per assolir l’escenari futur desitjable. 

- Les regles del joc per a un òptim funcionament de la sessió. 

 

Mar Fábregas, d’ARC Mediació Ambiental, 

presenta l’espai web on es troba la comunitat virtual 

per afavorir el debat més enllà de les sessions 

presencials, indicant la manera d’accedir a la 

Comunitat virtual, l’estructura de la mateixa i el 

mecanisme que es seguirà per poder participar. En 

aquest sentit, s’anima a les persones assistents 

que contestin quan abans millor al correu que els arribi demanant la seva conformitat i 

rebran un correu convidant-los a formar part d’aquesta xarxa. 

 

Seguidament, es fa una breu presentació de la situació actual del flux de residus de 

matèria orgànica  
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5. Situació actual relativa al flux de residus de 
matèria orgànica 
 

Víctor Mitjans, Cap de Servei de Programes i Estudis, 

centra la seva presentació en informar breument sobre quin 

és l’estat actual en relació al flux de matèria orgànica i quins 

són els grans objectius/reptes que fixa el Programa en 

relació a aquest flux, en concret, explica: 

- La situació actual en general (2016) respecte a la 

fracció orgànica i a la fracció vegetal i en relació als 

tres àmbits considerats (prevenció, recollida i 

tractament). 

- Els objectius quantitatius que es plantejaven al PMGRM 2009-2016 i l’estat 

d’acompliment dels mateixos. 

- Els objectius que s’han definit de cara al nou programa en alguns aspectes, com 

ara el 8% màxim de contingut en impropis, el 60% de valorització de matèria 

orgànica o el 50% de disminució de malbaratament alimentari. 

- L’evolució de la recollida selectiva entre 2009 i 2016, tant en el cas de la FORM 

com en la fracció vegetal. 

- El volum de fluxos orgànics de la fracció orgànica i el percentatge d’impropis, 

desagregat per municipi. 

- L’assaig d’un nou indicador (DREC) que s’ha desenvolupat dins d’un projecte 

europeu, que permet avaluar les quantitats de residus municipals que realment 

arriben a les plantes de reciclatge, ja que considera els residus que es recullen 

mitjançant recollida selectiva, els que van a deixalleria, a plantes de triatge i 

també als ecoparcs. Això permet comparar la gestió entre diferents regions. 

 

Es lliuren als participants unes fitxes que recullen dades bàsiques sobre les actuacions 

realitzades en matèria de prevenció, sobre la recollida de fracció orgànica (FORM) i la 

fracció vegetal, i sobre les instal·lacions de tractament. Tanmateix, aquestes fitxes 

avancen algunes propostes d’accions en aquests àmbits.  
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6. La visió de futur 
 
 

A continuació es llisten les idees força resultants de la primera dinàmica de treball (d’una 

duració aproximada de 30 minuts) dels assistents, on se’ls va preguntar per la situació 

ideal que els agradaria trobar-se en relació al flux de residus de matèria orgànica d’aquí 

uns 20 anys i per la situació clarament indesitjable a la que mai voldrien arribar. Es 

proposa treballar en parelles i després fer ronda de visions entre tots els assistents.  

 

6.1. La situació ideal. 
 

Segons les persones participants, dins de 20 anys desitjarien trobar que: 

 

- La recollida selectiva de la FORM es realitza amb el sistema porta a porta. 

En algun cas, es desitjaria que aquest sistema s’estengués per tots els 

municipis de l’àrea metropolitana (model de recollida porta a porta i/o amb un 

sistema d’identificació del productor). 

- La separació en origen es realitza correctament i, per això, s’han posat 

en marxa mètodes per perdre l’anonimat, individualitzant la recollida i 

identificant al generador, com ara la recollida amb tarja magnètica i mètodes 

de comprovació (aleatòria i lligada a premis i sancions). D’aquesta manera, 

la ciutadania assoleix la plena responsabilitat de la gestió. 

- La recollida s’acompanya d’un sistema de pagament per generació. 

- S’ha assolit el 100% de separació en origen de la FORM, amb sistemes 

fàcils i que no ocupen volum. 

- La matèria orgànica recollida és de qualitat. Es parla de categoria A, de 

disminució del percentatge d’impropis per sota del 5% o inclús per sota del 

2%. 

- A l’obrir una bossa de FORM no apareixen aliments sense consumir perquè 

ha hagut un canvi del model de consum i s’ha aconseguit frenar el 

malbaratament alimentari. Es proposen algunes vies per fer-ho possible, 

entre d’altres, la catalogació i el sistema d’avís de dates de caducitat dels 
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aliments, la instal·lació de neveres solidàries en comunitats de veïns i la 

educació/sensibilització en consum conscient i responsable. 

- No cal fer recollida d’aquesta fracció, perquè hi ha la màxima autogestió de 

la matèria orgànica, tancant el cercle d’aquesta fracció de manera local, al 

punt de generació. Es plantegen vàries vies, entre d’altres, 

l’autocompostatge on sigui possible (zones rurals, especialment), els horts 

urbans i comunitaris amb adob del compost generat localment, etcètera. 

- S’han impulsat innovacions tecnològiques orientades a l’autogestió dels 

residus/recursos i a l’autosuficiència, dissenyant apartaments intel·ligents 

integrats en edificis intel·ligents que han incorporat sistemes de transport 

fluïdificat (“claveguera digestora”). Seria també una manera d’alliberar els 

carrers i espais públics de les instal·lacions de recollida. 

- Tots els tipus de residu són recuperables, des de la utilització com adob, 

la generació de biogàs i la recuperació de l’aigua de la matèria orgànica. 

- La recollida domèstica es fa de manera segregada de la recollida 

comercial. 

- El tractament es fa descentralitzat territorialment. 

- S’ha avançat en la línia de l’economia circular. 
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6.2. La situació indesitjable. 
 

Segons les persones participants, el pitjor escenari d’aquí  20 anys seria:: 

 

- En general, tot continua igual que actualment. 

- Encara apareix matèria orgànica dins la fracció resta i per tant, arriba 

matèria orgànica a tractaments finalistes. 

- S’ha augmentat el malbaratament alimentari. 

- Hi ha un percentatge elevat d’impropis dins la Fracció orgànica. 

- La recollida selectiva no ha entrat a la consciència de la ciutadania. 

- Els processos de recollida i recuperació dels residus són molt cars i 

finalment no s’acaben valoritzant. 

- Es mantenen els contenidors al carrer i a més a més, es troben desbordats. 

- Encara es qüestiona la recollida selectiva de la matèria orgànica. 

- Hi ha opcions de negoci que es beneficien de les mancances del model 

de gestió. 

- No hi ha hagut un canvi en la governança i per tant, les decisions 

polítiques no sempre són coherents ni es donen amb el progrés necessari. 
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7. Bases per a l’elaboració dels reptes/objectius... 
 
 

A partir dels resultats de la visió de futur, les persones participants van treballar en 

subgrups durant una estona (30 minuts aproximadament) per respondre a la pregunta: 

“Què cal fer per assolir l’escenari futur desitjable en relació al flux dels 

residus/recursos de matèria orgànica?” Els subgrups van disposar d’una fitxa de 

treball. 

 

Després van presentar les conclusions que es recullen a continuació. Cada proposta 

conté una breu descripció i un llistat amb les aportacions complementàries fetes en 

plenari per part de la resta de participants que no formaven part del subgrup. El recull 

plenari es va fer organitzat pels àmbits de prevenció, recollida i tractament. 

7.1. Reptes dins l’àmbit de la prevenció. 
 

Encara que la majoria de propostes estaven relacionades amb més d’un àmbit, quatre 

d’elles  tenien una important component de prevenció. 

1.  Reduir el malbaratament alimentari. 

Per poder dur a terme aquest objectiu, s’haurien de promoure accions al 

llarg de tota la cadena alimentària, com ara: a) la realització de campanyes 

de sensibilització dirigides a la ciutadania orientades a promoure el canvi d’ 

hàbits de consum; b) l’enfortiment de circuits d’aprofitament dels excedents 

alimentaris (en escoles, cadenes de distribució, restaurants, i hotels...); c) la 

modulació dels preus dels productes per a què sigui proporcional a la data 

de caducitat. Com accions concretes es proposa la promoció de la 

instal·lació de neveres veïnals solidàries per aprofitar els aliments i 

l’oportunitat de lligar-ho amb l ’impuls dels horts urbans. 
 

 Les campanyes de sensibilització s’haurien de dirigir també als grans 

productors (supermercats, restaurants, etcètera). 

 Es planteja l’interès d’introduir la domòtica als electrodomèstics (neveres 

intel·ligents, sistemes de compra intel·ligents als supermercats, app...). 

 També es considera important que la reducció del malbaratament 

alimentari sigui un criteri a l’hora de gestionar els menjadors escolars. 

 Una altra via per reduir el malbaratament seria la potenciació de 

l’autocompostatge. 
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 L’establiment de sistemes de pagament per generació també seria una via 

possible per aconseguir aquest objectiu. 

  

2.  Assolir el 100% de recollida de la Fracció Orgànica dels Residus 

Municipals generada (prevenció, producció i consum). 

Molt semblant a l’anterior, s’ha anotat a part perquè en aquest cas es fa més 

incidència en la recollida. Plantegen accions de sensibilització i educació i 

de fiscalitat (com es proposava també al repte anterior), encara que 

treballant també en la gamificació, a l’hora d’establir incentius fiscals. A més, 

es fa especial èmfasi a què s’incorpori la innovació en el sistema de 

recollida, adequant-lo als espais i modes de vida actuals (hi ha tecnologies 

que es poden assimilar al porta a porta però més adaptats als espais 

urbans). 

 

7.2 Reptes dins l’àmbit de la recollida. 
 

Encara que la majoria de propostes estaven relacionades amb més d’un àmbit, cinc 

d’elles tenien una important component relacionada amb la recollida. 

3.  Separar adequadament el 100% de la MO en origen, per part del 100% 

de la població (prevenció i consum). 

Bàsicament, es tractaria de que, a través de la conscienciació, de mesures 

fiscals a diferents nivells, revisió de la normativa, diferenciant el tipus de 

generador (ex. comerços) i facilitant a la ciutadania el que necessiti per 

poder-ho fer s’arribi al 100% de la MO en origen. 

 

 Respecte a la normativa dels edificis, mancaria incloure aquests criteris a 

la normativa de rehabilitació. 

 Aquesta proposta aniria molt enllaçada amb altres propostes.  
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4.  Impulsar un model de recollida porta a porta obligatori a tot l’entorn 

metropolità instat supramunicipalment. 

Es tractaria de buscar un nou marc jurídic i els mitjans corresponents per 

aconseguir la obligatorietat d’implantació del model de recollida “porta a 

porta”, pensant de que l’escenari fos més recuperador. El model hauria de 

contemplar mecanismes d’incentivació i penalització a través de la fiscalitat 

(taxes) i sistemes d’identificació del productor/veí. Respecte a les accions 

concretes, es proposa la modificació dels criteris de retorn de la taxa 

metropolitana i la recerca de finançament. 
 

 Sobre aquesta proposta es varen manifestar diversos dissensos: a) . , 

alguns participants la consideren complicada d’assolir a mig termini, 

especialment per determinats ajuntaments amb grans concentracions de 

població o depenent dels barris (per la tipologia urbanística).; b) d’altres 

consideren que si el model porta a porta passa a ser obligatori i hegemònic, 

hi ha el risc de que es deixin d’explorar altres possibilitats més viables i 

equiparables social i econòmicament 

 Es comparteix que s’ha de fer un canvi de model i la promoció del porta a 

porta en alguns casos pot ser un mecanisme per arribar-hi. 

 Es planteja, com a proposta més viable, que, enlloc de considerar el model 

de recollida porta a porta com obligatori, es faci un anàlisi dels llocs on és 

possible aplicar aquest model, establint on seria obligatori i on no. On no 

fos obligatori, es podrien establir una sèrie de paràmetres i criteris de gestió 

que ens duguessin a resultats semblants.. 
 La implementació d’aquest sistema no caldria fer-la per tot el municipi, sinó 

dins del propi municipi, establint zones en funció de la seva factibilitat. 

  

5.  Promoure la recollida segregada comercial i domèstica. 

La recollida segregada dels residus comercials, diferenciada dels circuits 

ordinaris podria millorar la qualitat de la recollida de la MO. D’aquesta 

manera, es desviaria un volum important de residus, que en alguns casos 

podrien tenir sistemes diferenciats de recollida. 

 

  

 

6.  Promoure el pagament per generació . 

Aquesta proposta seria complementària amb la d’instal·lar contenidors de 

recollida amb tarja magnètica per tal d’identificar de forma individualitzada 

el generador del residu. 

  

7.  Establir bonificacions per premiar el civisme i l’adequada gestió dels 

residus. 
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Es proposa que hi ha d’haver taxes, però també bonificacions per tal de 

premiar la feina ben feta. 
 

 A més de que es plantegi treballar aquest objectiu via fiscalitat positiva, 

s’haurien d’explorar altres vies com ara la gamificació. 

 Es considera que les taxes de recollida haurien de cobrir el cost del servei 

inclòs el recorregut que fa el residu (incloure el transport en el cost real). 

 D’ altra banda, i en relació a les taxes, es suggereix la necessitat de donar 

més transparència a aquestes taxes, ja que hi ha p.ex. municipis que les 

inclouen dins de l’IBI i no estan prou diferenciades com a concepte (poc 

visibilitzades en el rebut) 

 

  

8.  Dissenyar edificis per autogestionar els residus/recursos. 

Encara que el Codi Tècnic d’Edificació (CTE) només contempla l’habilitació 

d’espais col·lectius per a posar contenidors de recollida i en principi els nous 

edificis ho estant integrant als projectes d’edificació; caldria fer un seguiment 

més acurat del compliment d’aquest CTE i, en tot cas, veure què es pot fer 

en aquest sentit als edificis ja construïts. 
 

 Una manera de fomentar-ho seria creant algun tipus de bonificació  

                              

7.3. Reptes dins l’àmbit del tractament. 
 
Encara que la majoria de propostes estaven relacionades amb més d’un àmbit, aquesta 

tenia una important component relacionada amb el tractament. 

 

9.  Reduir els impropis dins la FORM (menys del 2%). 

Es plantegen diversos mecanismes per reduir els impropis dins la fracció 

orgànica, especialment els relacionats amb l’ educació, la fiscalitat i amb la 

millora de les instal·lacions de recollida (per evitar/impedir la contaminació 

de la FORM segregada). 
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 Aquesta proposta es considera que seria més “prevenció qualitativa”, no 

tant quantitativa i, en tot cas, està més relacionada amb el tractament. Per 

això, encara que va sortir al parlar de prevenció (i una part de la proposta 

es refereix a l’àmbit de la prevenció) s’ha assignat a l’àmbit del tractament. 

10.  Descentralitzar les plantes de tractament. 

Es tractaria de construir varies plantes de compostatge i de fracció vegetal 

descentralitzades. Per fer-ho es podria incentivar econòmicament i amb 

mesures fiscals als municipis. 

 

 En alguns casos, es planteja que la fracció vegetal es podria segregar i 

gestionar de forma conjunta entre diversos ajuntaments 

 També s’apunta la trituració in situ com a mitjà per reduir el volum d’aquesta 

fracció. 

 

7.4. Reptes globals. 
 

Aquestes propostes estarien relacionades amb tots els àmbits del flux de 

residus/recursos de matèria orgànica. 

11.  Promoure el tancament del cicle de la matèria orgànica a escala local. 

Es tracta de tancar el cicle de la matèria orgànica en àmbits de proximitat, 

generant incentius per canviar usos, creant les tecnologies adients o 

impulsant les instal·lacions d’autocompostatge i els horts urbans. 
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8. Tancament de la sessió 
 

Joan Miquel Trullols, Director del Servei de Prevenció i Gestió de Residus, fa el 

tancament d’aquesta primera sessió dels grups de treball, i aprofita per recordar el 

següent: 

- Hi ha una bústia electrònica a través de la qual ens poden fer arribar l’opinió 

(residus20172025@amb.cat). 

- Es respondrà a totes les aportacions, que es valoraran amb l’equip tècnic 

implicat. 

- Es tornarà a convocar al mateix grup a una sessió conjunta. 

- La diferència d’aquest programa i els anteriors és, entre d’altres, que es tracta 

també la recollida de residus, però d’una manera neutra, es dir, mitjançant la línia 

de subvencions que s’ha obert. Al què no es podrà entrar, dins del futur programa 

és a debatre  sobre la idoneïtat o no del sistema de recollida porta a porta, ja que 

no el podem imposar des de l’AMB. 

- Respecte a les taxes i la fiscalitat, es comparteix l’objectiu de visibilitzar ben aviat 

els conceptes que es paguen en els rebuts de les taxes. 

 

 

Per últim, agraeix als participants la seva assistència i les seves aportacions, que, 

sens dubte, serviran per anar millorant el programa. 

 

 

Barcelona, 27 de setembre de 2017 

mailto:residus20172025@amb.cat

