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MOCIÓ PER QUÈ L’HOSPITALET ASSOLEIXI EL 55% DE TAXA DE RECICLATGE DE
RESIDUS EL 2025, I INSTAR A L’AJUNTAMENT A ADOPTAR LES MESURES
NECESSÀRIES PER ACONSEGUIR-HO
Prenent les dades del 2020, la taxa de reciclatge de residus a la metròpolis de Barcelona va
ser de mitjana del 38,4%, molt lluny de la taxa de reciclatge de Catalunya que va ser del
45,9% del total de residus generats. Això suposa que el 75% dels municipis metropolitans
encara no ha aconseguit arribar a l'objectiu marcat per la UE: un nivell del 50% de reciclatge
el 2020.
D’acord amb les dades de l’Agència Catalana de Residus (ACR) i l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB), l’any 2020 el percentatge de recollida selectiva en la ciutat de l’Hospitalet
va ser de 25,72%, molt per sota d’altres ciutats del nostre entorn, com el Prat de Llobregat
(41,26%), Esplugues de Llobregat (40,4%), Barcelona (40,1%), fins i tot Cornellà (31,57%)
Atès que el creixement mitjà de recollida selectiva en el conjunt de l’àrea metropolitana és lent
i previsiblement no ens permetrà arribar als mínims fixats per Europa. Si bé és cert que,
paral·lelament, la generació de residus ha disminuït, especialment la de la fracció resta.
Atès que dels 36 municipis metropolitans, només 11 superen el 50% de recollida selectiva que
exigia l’UE pel 2020 (Begues, Castellbisbal, Molins de Rei, Pallejà, el Papiol, Sant Cugat del
Vallès, Sant Just Desvern, Torrelles de Llobregat, Montgat, Montcada i Reixac i Tiana) Però si
comptem el percentatge d’impropis en la recollida selectiva, només ho assoleixen 9 (Begues,
Castellbisbal, Molins de Rei, Pallejà, el Papiol, Sant Cugat del Vallès, Sant Just Desvern,
Torrelles de Llobregat i Tiana)
Atès que de cara als anys vinents, la Unió Europea ha establert una sèrie de nous objectius:
55% de taxa de reciclatge el 2025, 60% el 2030 i 65% el 2035.
Atès que l'AMB calcula que si els municipis no despleguen sistemes de recollida selectiva
més eficients, el cost del tractament podria arribar a augmentar en 20 milions d'euros des
d'ara fins al 2025, degut sobretot a l'increment del cànon de disposició final dels residus en
dipòsit controlat o incineració.
Econòmicament, les diferències entre municipis pel que fa a la recollida selectiva també són
molt importants. L'índex de reciclatge modula l'import que els habitants de cada municipi paga
en concepte de taxa metropolitana de tractament i disposició de residus (TMTR). Els
municipis que recuperen més poden pagar fins a 3 vegades menys que els que separen pitjor.
Actualment, la taxa oscil·la entre els 20 € i 56 € per llar i any, en funció de la generació de
residus i l'índex de reciclatge.
El 26 de febrer de 2019, es fa formalitzar l’Acord Metropolità per al Residu Zero, un gran pacte
a escala metropolitana entre l’AMB, l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) i els 36
ajuntaments metropolitans amb una estratègia conjunta per a la gestió dels residus municipals
amb un horitzó 2025. L’Acord, inclòs dins el “Programa metropolità de prevenció i gestió de
recursos i residus municipals 2019-2025” (PREMET-25), contempla arribar a la
individualització de la recollida de fracció orgànica i resta amb una taxa justa (pagament per
ús i bonificació) l’any 2025, i disposar de taxes de recollida domèstica i comercial l’any 2021
dissenyades per permetre el pagament per generació.
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El 31 de juliol de 2020 es va aprovar definitivament el PREMET 25, el Pla de residus pel
període 2019-2025 per portar el reciclatge metropolità als estàndards europeus. Aquest pla
estratègic està alineat amb les directrius europees, que obliguen els membres a assolir una
taxa de reciclatge del 55 % el 2025 i del 60 % el 2030.
Atès que el PREMET25 estableix nous models de recollida per a tots els municipis
metropolitans, basats entre altres en el porta a porta i els contenidors intel·ligents.
Atès que l'AMB bonificarà els municipis que millorin els seus sistemes de recollida i els
retornarà l'estalvi aconseguit en el tractament perquè el continuïn invertint en millores pel que
fa a la recollida.
Atès que aquest Pla també considera la reconversió de les plantes de tractament de residus
metropolitanes, passant d'un model basat en ecoparcs a un de basat en plantes de tractament
més especialitzades, sobretot dedicades a la matèria orgànica. El compliment dels objectius
del PREMET25 comportarà a l'administració l'estalvi de 17 M€ anuals en tractament; cada any
es reduiran entre 160.000 i 250.000 tones d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, i es
crearan més de 1.000 llocs de treball en l'àmbit dels residus.
El PREMET 25 treballa com a línies fonamentals la prevenció, recollida, tractament,
governança i educació ambiental, i pretén ser una de les eines fonamentals per l’impuls de
l’economia circular a la metròpolis.
Per a poder desenvolupar adequadament la recollida selectiva, l’AMB va encarregar el 2019,
la redacció d’un Pla d’Actuació de Millora i Optimització de les Recollides Selectives dels
Residus Municipals (PLAMIR) per a cadascun dels municipis que no han desplegat formes de
recollida selectiva individualitzada, o bé que no comptaven amb un pla que concreti com ferho.
El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, a proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya
ACORDA
PRIMER.- Instar a l’Ajuntament de L’Hospitalet a consensuar i desenvolupar un Pla per
millorar la recollida selectiva de Residus Municipals, que compleixi PREMET25 i que implanti
propostes de millora del PLAMIR l’any 2022, per tal de poder assolir el 2025, com a mínim,
una taxa de reciclatge del 55%.
SEGON.- Instar a l’Ajuntament de l’Hospitalet que es doti dels mitjans tècnics propis i
econòmics necessaris pel desenvolupament del PREMET 25 i del PLAMIR durant el 2022,
amb el consegüent reflex en els pressupostos municipals d’aquest any vinent, per poder
assolir els objectius fixats pel 2025.
TERCER.- Instar a l'Ajuntament de l’Hospitalet que aposti sempre pel sistema de recollida
selectiva dels residus que assoleixi una major taxa de reciclatge.
QUART.- Instar a l’Ajuntament de l’Hospitalet que modifiqui i desenvolupi les ordenances reguladores i fiscals necessàries pel desenvolupament del PREMET 25 i del PLAMIR de la ciutat per poder assolir els objectius fixats pel 2025.
CINQUÈ.- Posar a disposició de la ciutadania en general, privats i activitats en especial, entitats, escoles, etc. i de forma fàcilment accessible, tots els sistemes d’informació i formació necessaris per a potenciar la prevenció, la reutilització i el reciclatge dels residus.
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SISÈ.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, a la FAV i
a les A.VV de l’Hospitalet. A l’Àrea Metropolitana de Barcelona i a l’Agència de Residus de
Catalunya.

