
PREMET25 PROGRAMA METROPOLITÀ DE 

PREVENCIÓ I GESTIÓ DE RECURSOS I RESIDUS 

MUNICIPALS / 2019-2025 



D’on venim 

On som? 

Alt nivell d’impropis  Baixos nivells de recollida selectiva en 

especial de la fracció orgànica  

D’una situació d’estancament de la recollida selectiva al voltant del 33,5% 

              33,7%     37,2%      36,3     35,6% 

30,5           34,9%      34,0%      33,7%      33,7%      33,5%      33,7% 
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35% 24% 34% 65% 

Orgànica Envasos lleugers Paper/cartró Vidre
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Resultats de les 

principals fraccions 

* En la fracció orgànica no s’ha comptabilitzat Mercabarna. Si és fes s’arribaria a un 38,5% de recollida selectiva neta. 



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 



Estancament de la 

recollida 

Europa impulsa 

l’economia circular 

Gestionar recursos Innovació i 

lideratge 

Ciutadania 

interpel·lada 

Petjada ambiental 



 Administracions:  Municipis metropolitans, Representants AMB, Agència de Residus 

de Catalunya, Diputació de Barcelona 

 Societat civil: Associacions professionals, Col·lectius socials, Experts, Entitats 

empresarials, Col·lectius sindicals, Universitats 

 Grups polítics 

• En l’elaboració del PREMET25 hi han participat un total de 106 persones representants de: 

• L’òrgan de participació del PREMET25 ha estat el Consell de Participació 

• S’han dut a terme un total de 6 sessions al llarg del 2017 i el 2018   

Participació prèvia 

Participació final oberta a https://participa.premet25.cat/  

https://participa.premet25.cat/


Objectius qualitatius 

Gestió 

 Promoure la prevenció  

 Promoure la individualització 

 Revisar les infraestructures de 

tractament 

 Promoure estratègies Residu 

Zero 

 Promoure nous sistemes de 

Responsabilitat Ampliada al 

Productor 

 

Ambientals 

 Contribuir a la lluita contra el 

canvi climàtic  

 Gestionar els residus 

incorporant l’anàlisi del cicle 

de vida (ACV) 

Econòmics 

 Definir un nou marc de 

finançament 

 Millorar la fiscalitat 

 

Socials 

 Promoure la coresponsabilitat 

i canvi d’hàbits 

 Crear ocupació verda 

 Avançar en transparència i 

comparabilitat de les dades 

 

El programa compta amb un total de 41 objectius quantitatius 

dels quals 3 són estratègics. 

Objectius quantitatius 

Reduir la generació un 15% respecte el 2010 

Reduir la generació de la resta fins a 150 kg habitant   

Incrementar la recollida selectiva fins un mínim del 55% O
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El compliment dels objectius del PREMET25 generarà una seguit d’impactes positius: 

Socials Econòmics Ambientals 

Augment de l’ocupació 

prevista per al 2025 d’entre 

1.047 -1,650 llocs de treball 

(12,8%-20,1%) 

Es reduiran les emissions de 

gasos amb efecte hivernacle 

fins a 170.000 tones CO2 

eq cada any. 

S'estalviaran 20 milions 

d’euros anuals respecte a 

la situació d’estancament de 

la recollida selectiva.  

 

A més, hi haurà una 

distribució més justa del que 

paga la ciutadania 

Impactes positius del PREMET25 



En l'elaboració del PREMET25 s’han realitzat un seguit d’escenaris que provenen de: 
- modelització considerant la implantació de nous sistemes de recollida individualitzada 

- possibilitat de que es mantingui la situació d'estancament de la recollida selectiva 

- compliment normatiu 

Escenaris Generació 
Recollida 

selectiva 

Optimista  
(BA64) 

baixa alta (64% 

Moderat  
(AM49)  

alta mitjana (49%) 

Normatiu 

 (MM55) 
mitjana 55% 

Estancament 
(BE33) baixa 

estancada 

(33%) 

Estancament 

pessimista 

 (AE29) 

alta 
Estancada 

(29%) 

Escenaris 



Eixos d’actuació 



Principals línies d’actuació: 

• Mesures contra el malbaratament alimentari  

• Substitució dels plàstics d’un sol ús  

• Millores en el Millor que nou (MQN)  

• Noves convocatòries per a beques d’investigació universitària  

• La redacció d’un Pla Metropolità de Prevenció de Residus (PMPR) 

5 línies d’actuació 

15 mesures 

EIX1. PREVENCIÓ 

Reduir els residus, especialment els més difícils de reciclar   

Residus municipals:  439 (2016)  419 (2020) 

150 (2025) 292 (2016) Fracció resta:   

Generació (kg/habitant): 



6 línies d’actuació 

27 mesures 

EIX 2. RECOLLIDA 

Recollir més i amb més qualitat 

Principals línies d’actuació: 

• Millora, en quantitat i qualitat, de la recollida de la fracció orgànica 

• Desincentivar l’ús del contenidor de resta 

• Incorporació d’ un sistema de bonificació o pagament per ús del servei de 

recollida 

• Millora de la recollida de les fraccions minoritàries 

• Adaptació de la xarxa de deixalleries 

Recollida selectiva (%): 

Residus municipals:  33,5% (2016) 

Reciclatge (%): 

Residus municipals:  40% (2016)  

Fracció orgànica:      33% (2016)  

60% (2020), 50% (municipis) 

55% (2025) 

60% (2020) 



3 línies d’actuació 

17 mesures 

EIX 3. TRACTAMENT 

Millorar i innovar en el tractament i la recuperació de materials 

Principals línies d’actuació: 

• Adaptar el sistema transformant progressivament les instal·lacions de tractament 

de resta en tractament de fracció orgànica i fraccions selectives 

• Millorar contínuament els processos per recuperar el màxim de material 

valoritzable i tractar de la manera més adequada els rebutjos de les plantes 

• Potenciar la innovació per donar un ús als rebutjos que provenen de les plantes de 

tractament  

Residus totals a 

dipòsit controlat: 
 

 

35% (2020) 33% (2016) 

25% (2016) 

Petjada de carboni 

 (kg CO2 eq/hab): 

 

47  (2016) 

Disminució VE 

Neutralitat en Carboni (2025) 

Residus totals a 

valorització energètica: 

 



6 línies d’actuació 

17 mesures 

EIX 4. EDUCACIÓ 

Educació per la transició de model: del relat a l’acció 

Principals línies d’actuació: 

• La prevenció és l’única opció: activitats educatives centrades en el malbaratament 

alimentari i la problemàtica dels plàstics 

• Passa el missatge: recull més i millor. Disseny d’activitats sobre economia circular, 

moda i residus tèxtils i reutilització de mobles 

• Instal·lacions de tractament més transparents: redisseny de les visites a les plantes de 

tractament 

Nombre de participants a les activitats de residus del Compartim un futur: 

14.941 (0,46% de la població 

metropolitana) (2016) 
32.000 (1% de la població 

metropolitana) (2025) 



7 línies d’actuació 

42 mesures 

EIX 5. Governança 

Una nova governança 

Principals línies d’actuació: 

• Donar suport i enfortir la relació amb els municipis a partir de l’Acord Metropolità pel 

Residu Zero 

• Habilitar espais de participació i comunicació permanents entre actors públics i privats 

• Posar en marxa un pla de comunicació que difongui els objectius i actuacions entre la 

ciutadania 

• Definir noves responsabilitats de cara al reciclatge per part de productors, com a 

mínim, de tèxtil, mobles, matalassos, paper i tèxtil sanitari 

13 municipis 

sense (2016) 

Tots els 

municipis  

(2021) Implantació del PxG al 100% 

d’usuaris domèstics i 

comercials (2025) 

100% de la població (2025) Individualització 

de la recollida: 
Objectius intermedis: 25% l’any 2022, 
50% l’any 2024 

2 municipis a l’àrea 

metropolitana 

(2016) 

Taxa 

d’escombraries: 

Taxa 

comercial: 
3 municipis 

sense (2016) 

Tots els 

municipis  

(2020)  



Acord metropolità pel residu zero. Compromisos municipals 

● Arribar a la individualització de la recollida de fracció orgànica i resta 
amb una taxa justa (pagament per ús i bonificació) l’any 2025. 

○ Objectius intermedis: 25% l’any 2022, 50% l’any 2024. 
 

● Disposar de taxes de recollida domèstica l’any 2021, dissenyades per 
permetre pagament per generació 

○ 13 noves taxes domèstiques (80% de la població metropolitana) + harmonització de les 23 existents. 
 

● Disposar de taxes de recollida comercial l’any 2021, modulades en 
funció del tipus i quantitats de residus produïts per l’establiment i 
dissenyades per permetre pagament per generació 

○ 3 noves taxes comercials + harmonització de les 33 existents 
 

● Objectiu 2020:  
○ Disposar d’un document de diagnosi i d’un pla d’actuació 

calendaritzat per desplegar les millores en recollida. 
○ Disposar d’una recollida comercial maximitzada de la fracció 

orgànica. 
○ Disposar d’una recollida de cartró en els eixos comercials. 

 



Acord metropolità pel residu zero. Compromisos de l’AMB 

● Desplegar les mesures de suport tècnic, econòmic i polític 
necessàries per acompanyar els municipis en el procés de 
canvi de model de recollida. 
 

● Augmentar la capacitat de tractament de les fraccions 
recollides selectivament i reduir les de la fracció resta 
d’acord amb l’evolució de les recollides municipals. 
 

● A partir de 2021 traslladar l’increment del cànon de disposició 
de residus de l’Agència de Residus de Catalunya a aquells 
municipis que no estiguin desenvolupant les actuacions 
necessàries a partir dels acords anteriors. També els 
traslladarà les penalitzacions que vinguin imposades des de la 
UE per incompliment d’objectius de reciclatge. 
 

● Desplegar, conjuntament amb els municipis, una estratègia 
metropolitana per a reduir els residus de plàstic, 
especialment els no reciclables. 





Documentació disponible a la web: http://amb.premet25.cat/ 

http://amb.premet25.cat/


Decidim  

Web del PREMET25 

https://www.premet25.cat/ 

https://participa.premet25.cat/processes/premet25 

https://www.premet25.cat/
https://participa.premet25.cat/processes/premet25

