
 

        

Per una transició energètica i ecològica 
cap al Residu Zero a la ciutat de Barcelona 

 
Que no ens donin Gat per llebre! 

 
Objectius unitaris de les entitats veïnals, ecologistes i de salut sotasignats: 
 
➔ Tancament de la incineradora de Barcelona de l’empresa pública TERSA, a Sant Adrià 

del Besòs. 
 
➔ Prohibició de les autoritzacions per a la crema de residus a les fàbriques de ciment; 

aquests residus a “Combustibles Derivats dels Residus”(CDR)” de diferents 
procedències.  

 
➔ Pla urgent de prevenció i recuperació material dels residus a Barcelona i l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona per evitar continuar amb la incineració de residus a TERSA 
i les cimenteres.   

 
➔ No permetre que Barcelona Energia (BE) comercialitzi l’electricitat de la incineradora 

TERSA com si fos energia d’origen “renovable” i neta, fent passar gat per llebre.  
Denunciar l’engany de qualsevol declaració pública que faci servir eufemismes com 
“electricitat verda” o “electricitat de KM 0 o proximitat”... Rebutjar aquesta maniobra 
clara de greenwashing com a intent de rentat d’imatge verda i una forma de pseudo-
ecologisme inacceptable. 

 
➔ Demanar i acordar amb l’ajuntament de Barcelona i l’AMB la realització d’estudis 

d’impacte sobre la salut ocasionada per la incineradora realitzats amb participació 
veïnal i amb professionals elegits de comú acord. Les entitats desconfiem de l’estudi 
de dioxines que està realitzant l’Agència de la Salut Pública de Barcelona. Sense la 
participació dels veïns ni de cap professional que pogués aportar les seves demandes. 

 
➔ Rebutjarem l’ús de fons públics per fer estudis no independents ni imparcials destinats 

a què la fiscalia no progressi en la seva denúncia del funcionament de la incineradora o 
amb l’objectiu de tranquil·litzar i no informar la població. 

 
➔ Adopció de models de gestió de residus que garanteixin un canvi real, basats en la 

prevenció i recuperació màxima dels residus, aplicant models de separació i recollida 
de residus. El model Residu Mínim és el més eficient amb recollida porta a porta  
[malgrat l’oposició d’Ecoembes], donant prioritat a la recollida i aprofitament dels 
residus orgànics, apostant pel sistema de dipòsit, devolució i retorn (SDDR) malgrat 
l’oposició d’Ecoembes… així com aplicant instruments econòmics i fiscals orientats a la 
prevenció i recuperació material de residus i aplicar mesures per fer realitat la 
responsabilitat ampliada dels productors responsabilitzant-los del retorn d’envasos, 
assumint els costos dels residus que posen al mercat (plàstics, productes d’un sol ús i 
curta durada, electrodomèstics, roba, piles i material electrònic, mobles…). Per 
aconseguir resultats de recuperació que facin possible el tancament de la incineradora 
i el compliment dels objectius fixats per la Unió Europea dins dels terminis (2025). 

 
 



 
➔ Donar suport als aspectes positius de la creació de BE sempre que actuï com a eina 

per avançar cap a la sobirania energètica i ecològica a Barcelona i Catalunya en el 
marc de la Nova cultura de l’energia i amb el protagonisme de la ciutadania. Alhora, 
cal constatar la realitat: a Barcelona quasi no es genera electricitat renovable i 
l’electricitat de la incineradora no és d’origen “renovable”, malgrat el que diu la 
normativa vigent. Promoure decididament la generació i consum  d’energies 
renovables a la ciutat i la contractació amb comercialitzadores d’electricitat realment 
renovable, fora de l’òrbita de l’oligopoli. 

 
➔ Donar suport actiu tant al Cinquè Fòrum de l’Estratègia Catalana Residu Zero a 

Barcelona als mesos d’octubre i novembre i a les VIII Jornades de Plataformes Contra 
La Incineració. XXIIII Trobada d’Amants de las Brossa a Ponferrada (El Bierzo) el 12 
d’octubre. 

 

Demanem a l’Ajuntament de Barcelona i a l’AMB: 
➔ Intervenció immediata de la incineradora, en vista de les evidències de pràctiques 

il·legals, deliberades i intencionades succeïdes a l’empresa TERSA els darrers anys, 
evidències presentades a la Fiscalia de Medi Ambient en la denúncia efectuada per 
AireNet. 

 
➔ Dimissió immediata del gerent i el cap de planta de TERSA, per les irregularitats  

trobades a l’auditoria de TERSA que es va lliurar als veïns en març del 2018. 
 
➔ Pla de tancament de TERSA, incloent la reducció immediata de les quantitats de 

residus cremats. 
 
➔ Realització d‘auditories i estudis independents i exhaustius de mesura de les 

immissions i del impacte sobre la salut ocasionada per la incineradora realitzats amb 
professionals elegits de mutu acord amb els veïns i amb participació directa de la 
ciutadania. 

 
➔ Que BE presenti els certificats de garantia d’origen de l'energia renovable que 

comercialitzarà conforme prové de fonts renovables i netes no associades als sectors 
de les energies nuclear, fòssil i de la incineració de residus, d’acord amb el que Eloi 
Badia Regidor de Presidència, Aigua i Energia va declarar a la Comissió d'Ecologia i 
Medi Ambient el proppassat 10 de Juliol. 

 
➔ Desvinculació total de BE de TERSA. 

 
➔ Demanem transparència, coherència i informació veraç com regula la Llei 19/2014, de 

29/12 de transparència. Accés a la informació pública i bon govern, i rectificació de 
forma immediata de la divulgació de BE com a iniciativa de transició energètica i 
ecològica de Barcelona, donat que està gestionada per TERSA, que exercirà funcions de 
representació (agent venedor) en el mercat dels excedents d’energia d’incineració i no 
informa sobre l’origen de l’energia que comercialitzarà. 

 
➔ Incorporació a BE d’espais de participació i decisió ciutadanes. Creació d’un òrgan de 

control i fiscalització autònom i ciutadà de l’activitat de BE. Aposta decidida per la 
transformació del model energètic: trencar amb l’oligopoli i anar més enllà de la 
generació i comercialització d’energia renovable. 

 
➔ Demanar que l’Ajuntament de Barcelona no faci servir el concepte “Residu Zero” 

incompatible a la incineració i a les polítiques de tractament finalistes d’abocadors. 
 

Residu Zero = Incineració Zero 



 

Entitats adherides: 

       

         

 

    

 

  CEPA-EdC       
Plataforma Metropolitana Aire net     
Associació de Persones Afectades per Productes Químics i Radiacions Ambientals 
(APQUIRA) 
Plataforma Anti incineració de Montcada i Reixac 
Coordinadora catalana contra la incineració    

La Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB)  

Ecologistes en Acció Catalunya   

Federació Ecologistes de Catalunya (EdC) 

Xarxa per la sobirania energètica 

Greempeace 
Associació de Veïns de Can Sant Joan de Montcada i Reixac  

Moviment contra la incineració a Uniland 
IPCENA- EdC       
Associació mediambiental Vall del Ges-EdC 
ADENC-EdC       
Bosc Verd-EdC       
Plataforma Aturem la incineradora de Juneda. Les Garrigues-Pla d'Urgell- Urgell 
Centre d’Anàlisis i Programes Sanitaris (CAPS)  
Plataforma Anti incineradora del Congost   
Moviment Ecologista de Sant Feliu de Llobregat (MES)   
CORDADA-EdC  
350BCN       
        

 

Barcelona, 20 de juliol de 2018 

 

Coordinadora Catalana 
contra la incineració 


