» Nota de Premsa

4 de juliol de 2020

Aposta metropolitana per fidelitzar i incrementar l’ús
dels punts verds i deixalleries
»

L’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, conjuntament
amb la resta de municipis metropolitans, impulsen la targeta de la Xarxa
Metropolitana de Deixalleries per augmentar el nombre d’usuaris i usuàries

»

Amb aquesta targeta es podran registrar els usos anuals de deixalleries i punts
verds, que permetrà bonificar fins a un 14% les taxes de recollida i tractament de
residus

»

Una correcta separació dels residus redueix de forma significativa el cost de
recollida i tractament i comporta una baixada directa en les taxes que paga la
ciutadania.

»

La recollida selectiva al conjunt dels municipis metropolitans és actualment del
38% i l’objectiu, d’acord amb la legislació europea vigent, és arribar fins al 55% al
2025

»

Durant l’estat d’alarma s’ha bonificat el 100% del preu públic de recollida de
residus a 83.000 comerços i altres activitats econòmiques de la ciutat, que els ha
suposat un estalvi de 4,8 milions d’euros

»

Els mitjans interessats poden prendre imatges avui dissabte 4 de juliol a les 11
hores al Punt Verd de Barri de Sarrià (carrer del Cardenal Sentmenat, 6)

L’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de forma conjunta amb la resta
de municipis metropolitans, fan una aposta en ferm per assolir un quàdruple objectiu en l’actual
context d’emergència climàtica:
✔ Reduir la generació de residus tant a les llars com als comerços.
✔ Millorar els índex de recollida selectiva i per tant, el tractament de residus.
✔ Reduir els costos en el tractament de residus, fet que redueix de forma directa les taxes
que paga la ciutadania.
✔ Augmentar i fidelitzar els usuaris i usuàries de punts verds i deixalleries.
És per aquest motiu que s’impulsa una campanya per fomentar l’ús de la targeta d’usuari de les
deixalleries de la xarxa metropolitana que permet bonificar tant la taxa metropolitana de
tractament de residus (TMTR) com, en el cas de Barcelona, la taxa municipal de recollida de
residus generats als domicilis.
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La targeta és un títol gratuït on queda registrat el nombre de vegades que un usuari fa servir un
punt verd o deixalleria. La sol·licitud d’aquesta targeta es pot tramitar en línia a través del web
de l’AMB i també de forma presencial a les deixalleries o punts verds metropolitans aportant un
rebut recent de l’aigua. A partir d’aquí la bonificació s’aplica d’un any per l’altre, és a dir, el
nombre de visites realitzades durant un any es reflecteix en l’import de les taxes de l’any
següent. La reducció de la TMTR i també, en el cas de Barcelona, de la taxa municipal de
recollida de residus generats als domicilis és la següent:
Us deixalleries i punts verds
0/1 ús / any
2 usos / any
3 usos / any
4 usos / any
5 usos / any
6 usos / any
7 usos / any
8 usos / any
9 usos / any
10 usos / any
11 usos / any
12 usos / any
13 usos / any
14 usos / any
15 o més usos / any

Reducció
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
13%
14%

Per a donar a conèixer tots els beneficis de l’ús de punts verds, l’Ajuntament de Barcelona i
l’Àrea Metropolitana, posen en marxa una campanya d’informació per a la ciutadania. A més,
tota la informació sobre la xarxa de deixalleries i punts verds pot consultar-se al web
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/residu-zero.

Estratègia per reduir la generació de residus
El model metropolità de recollida i tractament de residus respon al compliment de les
normatives vigents en aquest àmbit: la Directiva europea 2018/851 del Parlament Europeu i del
Consell Europeu, el Programa Metropolità de Prevenció i Gestió de Recursos i Residus
Municipals 2019-2025 (PREMET25) i l’Acord Metropolità pel Residu Zero de febrer de 2019.
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La Directiva Europea obliga les ciutats a millorar la gestió dels residus per protegir el medi
ambient o lluitar contra la crisi climàtica i per tant, preservar la salut dels veïns i les veïnes, fentne una gestió més sostenible. Per aquest motiu la norma comunitària marca que al 2025 la
recollida selectiva haurà de ser del 55% del total, al 2030 el 60% i al 2035 el 65%. Actualment,
la mitjana metropolitana de recollida selectiva se situa al voltant del 38%, a Barcelona, aquest
índex se situa al voltant del 40%. L’objectiu principal és treballar cap a una economia circular
que promogui la millora de la reutilització i el reciclatge dels residus.
D’altra banda, el Programa Metropolità de Prevenció i Gestió de Recursos i Residus Municipals
2019-2025 estableix que al 2025 els municipis han d’haver incorporat un sistema de pagament
per ús del servei de recollida i s’ha d’establir un marc de col·laboració entre l’AMB i els
municipis per poder modular les taxes de gestió de residus a escala individual, en funció del
comportament de la recollida selectiva. En aquest marc, el febrer de 2019 es va signar l’Acord
Metropolità pel Residu Zero que compromet als municipis a disposar el 2021 d’una taxa de
recollida pels usuaris domèstics o bé haver desplegat el 2025 sistemes d’individualització de la
recollida domèstica al 100% de la població. Actualment 23 dels 36 municipis metropolitans
disposen d’aquesta taxa i en molts també s’han implementat sistemes de recollida
individualitzats com el porta a porta, les plataformes mòbils o els contenidors intel·ligents.
Amb les taxes de recollida de residus municipals generats als domicilis i la de tractament de
residus de l’AMB, els municipis gestionen aquests serveis, tenint en compte que una gran part
del cost és atribuïble a la gestió que s’ha de realitzar dels residus no recollits de forma selectiva
per reduir-ne l’impacte ambiental i recuperar els materials reciclables. Els municipis que
produeixen menys residus i tenen uns nivells de recollida selectiva més alta, paguen fins a tres
vegades menys que els que tenen índex més baixos.
Tant la TMTR com la taxa municipal en el cas de Barcelona apliquen diverses bonificacions per
a les persones en situació de vulnerabilitat.
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Campanya de fidelització als punts verds de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona impulsa des del 2016 l’estratègia de Residu Zero com a eix
vertebrador de la gestió dels residus municipals. Els principals objectius són:
✔ El millor residu és el que no es genera, per assolir el repte de disminuir progressivament
la generació de residus.
✔ Reutilització, fins a incorporar totes les matèries al cicle productiu o als sistemes
naturals.
✔ Millora de la fracció de matèria orgànica, augmentar-ne la selecció i que sigui de millor
qualitat.
A més, el canvi de model cap al residu zero, també està recollit a la Declaració d’Emergència
Climàtica. A mitjà i llarg termini, a banda de continuar l’estratègia iniciada de Residu Zero,
s’incorpora el repte d’un canvi de model de consum i de residus amb el desplegament de la
recollida de residus municipals, domèstics i comercials, amb sistemes individualitzats. Aquest
objectiu es farà a través de l’ampliació d’experiències que ja funcionen en alguns barris com el
porta a porta i les plataformes mòbils, per assolir un 65% de recollida selectiva al conjunt de la
ciutat o amb la implementació de nous sistemes individualitzats entre 2021 i el 2025.
Ara, amb l’objectiu de millorar la recollida selectiva, els punts verds de la ciutat disposaran de
tota la informació perquè la ciutadania pugui fer-se la targeta d’usuari de les instal·lacions per
fidelitzar-ne i incrementar-ne l’ús. Tot el personal dels punts verds ha fet sessions de formació
específics per assolir els objectius de l’estratègia municipal.
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A la bonificació que es computa a través dels usos del punt verds, s’afegeix també, la
realitzada durant el temps que ha durat l’estat d’alarma, des de 16 de març al 21 de juny, a
83.000 comerços i altres activitats econòmiques de la ciutat, als que s’alica una bonificació del
100% del preu públic de recollida de residus. Aquesta bonificació sobre el preu públic de
recollida comercial, vigent a la ciutat des de fa gairebé 20 anys, suposa un estalvi de 4,8
milions d’euros al conjunt de les activitats, durant aquest període.
Cada habitant de Barcelona genera cada any un total de 493 Kg de residus, dels quals 308 es
recullen com a fracció no selectiva, és a dir, fracció resta (rebuig). Les emissions de gasos
d’efecte hivernacle derivades de l’àmbit dels residus varien en funció de la gestió que se’n fa. El
tractament finalista, abocador o valorització energètica (incineració), és el que més emissions
de CO2 genera, per tant la recollida selectiva i el reciclatge són l’opció que més es compromet
amb la reducció de les emissions. El tractament de residus municipals és el responsable del
10,4% de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle de Barcelona, per tant totes les
accions que permetin millorar la recollida selectiva contribuiran a accelerar l’acció per reduir
aquestes emissions.
La recollida de residus a través de contenidors a Barcelona fa anys que es manté estable al
voltant del 35-40%, per això s’han introduït altres sistemes de recollida amb
corresponsabilització dels usuaris i usuàries, com per exemple el Porta a Porta del Casc Antic
de Sarrià o l’experiència pilot de les plataformes del barri de Bon Pastor, i es treballa per
continuar introduint els canvis necessaris per augmentar el percentatge de recollida selectiva a
la ciutat. Segons l’enquesta d’hàbits quotidians de l’àrea metropolitana de Barcelona, el 45% de
barcelonins i barcelonins no recicla, per tant és imprescindible la introducció d’un canvi per
canviar els hàbits en el context d’emergència climàtica que es troba la ciutat.
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