PROU GENERAR RESIDUS!!
Cap més instal·lació per cremar-los ni abocar-los!.
Vota la Llei Residu Zero i la moratòria a la incineració
És la nostra resposta a l’EMERGÈNCIA AMBIENTAL, CLIMÀTICA i de
RESIDUS
1. La intenció de construir noves plantes incineradores de residus a Cercs i a Juneda
és el reflex de que el model actual de gestió de residus ha tocat sostre. Cal un canvi
substancial que es basi en la precaució i la prevenció
2. La Plataforma Ciutadana Residu Zero demana suport a la ciutadania, les entitats
socials i els ajuntaments per aconseguir una Llei Residu Zero i la moratòria a la
incineració de residus i nous abocadors.
3. La Federació Ecologistes de Catalunya donem ple suport en aquesta acció

promoguda per l’Estratègia Catalana i la Plataforma Ciutadana Residu Zero.

Votem per...
1.Reduir TOTS els residus
Els residus municipals no paren de créixer.
Durant els darrers 6 anys els residus han augmentat més d’un 15,3% en pes.
L’any 2018 hem generat 523 kg/ any /persona i hauríem de reduir-los, com a mínim, a
360 kg / persona/ any l’any 2024.
La recollida selectiva està estancada. Tan sols es recupera un 33% i no minva el rebuig
que va als abocadors i la incineració.

2. Dedicar les inversions i els recursos a la reducció, reutilització i
reciclatge dels residus
Més del 80% de les inversions públiques es destinen al tractament de la fracció resta
en incineradores, abocadors i plantes de tractament del rebuig (mal anomenades
“ecoparcs”).
L’Agència de Residus de Catalunya solament destina el 19% del pressupost d’inversió a
prevenir i recuperar els residus, en els seus programes de gestió (PRECAT20) i
d’infraestructures (PINFECAT20) dotats amb uns 362 milions d’euros.

3. Canviar el model de producció,
consum i gestió dels residus
Un model que compleixi les noves directives de la UE en matèria de residus i de
plàstics.
Reconversió industrial i econòmica per reduir els residus i la contaminació des del seu
origen; que no es produeixi, ni es posi al mercat, cap producte que no es pugui
reutilitzar, reparar, reciclar fàcilment o compostar, i que no siguin nocius pel medi i la
salut.
Prioritzar els productes reutilitzables, de llarga durada i respectuosos amb el medi,
Així com la venda a granel i de proximitat.
Prohibició dels productes d’un sol ús, per exemple: embolcalls innecessaris, safates,
bosses, tasses, gots i vaixella, envasos de consum ràpid, bastonets, tòners, coberts,
tovalloletes i càpsules de cafè no degradables, productes que continguin microplàstics,
...
Fugir de la publicitat enganyosa i garantir la circularitat real: per exemple, incorporant índexs
mínims de material reciclat en la fabricació d’altres productes: paper i cartró, envasos, aparells
elèctrics, joguines, vehicles, materials de construcció,....

Fer realitat una fiscalitat ambiental i justa per a productes de curta durada: llaunes,
ampolles de plàstic, càpsules de cafè i tovalloletes biodegradables,...
Implantar el sistema de dipòsit i retorn (SDDR) obligatori d’envasos per facilitar la
reutilització i la màxima recuperació dels materials: per a envasos, aparells electrònics,
piles i bateries, pintures i altres productes tòxics d’origen domèstic...
Incrementar la recuperació de materials al 70% com a mínim. Descartar l’anonimat en
la recollida selectiva domiciliària i comercial, tot generalitzant els sistemes de
separació en origen i recollida selectiva més eficients, preventius i recuperadors, com
el model Residu Mínim i el sistema de recollida domiciliària, porta a porta.

Garantir la transparència i traçabilitat de tot el cicle dels materials que surtin de les

plates de triatge i tractament.
Els residus s’han de triar i tractar a cada vegueria, tant a prop com sigui possible del

lloc on es generen.

4. Obligar els productors a fer-se càrrec dels costos reals dels productes
que posen al mercat quan es converteixen en residus
Responsabilitat Ampliada del Productor (RAP), com marquen les Directives Europees.
Els Sistemes Col·lectius Integrals de Gestió actuals (SCIG) han d’assumir el cost total
dels seus residus (ECOEMBES envasos, ECOVIDRIO vidre, els RAEE...) i s’han de crear
urgentment nous sistemes per la recollida d’altres materials residuals com tèxtils,
mobiliari, productes tòxics, paper i cartró, bolquers, tovalloletes ...

5. Eliminar la incineració com a sistema de tractament de residus de final
de canonada i reduir dràsticament l’abocament.
Suport a la moratòria de noves incineradores i d’ampliació de les existents.
Suport a la Llei Residu Zero de Prevenció de Residus que descarti qualsevol tecnologia
d’incineració de residus i la substitució de combustibles fòssils per residus i
combustibles derivats dels residus (CDR) a les fàbriques de ciment.
Suport a la moratòria a la construcció de més abocadors.
Demanem el vostre suport i vot a: - la proposta de Llei Residu Zero - la moratòria a la
incineració i a nous abocadors.
Per més informació:
Document de la proposta de moratòria d’incineració de residus:
https://cepanoticies.files.wordpress.com/2019/10/moratc3b2ria-infraestructuresincineracic3b3-de-residus-.pdf
Proposta de Resolució al Parlament de Catalunya sobre la petició de moratòria a la incineració
de residus:
https://cepanoticies.files.wordpress.com/2019/12/250nsd00006-proposta-de-resolucic3b3sobre-una-moratc3b2ria-per-a-nous-projectes-dincineradores-.pdf
Bases proposta de Llei Catalana residu Zero de Prevenció de residus:
https://cepanoticies.files.wordpress.com/2019/09/bases-llei-catalana-de-prevencic3b3-abril2019-.pdf

