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Declaració Prou incineració al Maresme i al Barcelonès ! 
 
La	 Plataforma	 Ciutadana	 Residu	 Zero	 i	 els	 sota	 signants	 demanem	 que	 no	 ens	 continuïn	
donant	“Gat	per	 llebre”.	L’ajuntament	de	Mataró	al	seu	butlletí	de	notícies	exposa	 l’estudi	
encarregat	pel	Consorci	de	Tractament	de	Residus	Sòlids	Urbans	del	Maresme	(CTRSUM)	a		
la	Fundació	EURECAT	”Estudi	de	l’aportació	de	residus	clorats	pels	residus	d’EPIS	i	afectació	
en	el	potencial	de	formació	de	dioxines”.		

Ja	 hi	 han	 hagut	 respostes	 critiques	 com	 la	 de	 l’Associació	 Terra	 Verda	 de	 Mataró,	 on	
denuncien	 la	crema	de	residus	sanitaris	a	 la	 incineradora	de	Mataró	 i	exposen	que	 l’estudi	
no	es	independent	i	que	te	serioses	mancances	de	rigor,	i	de	ser	un	informe	de	part.	
	
La	 població	 del	 Maresme	 al	 voltant	 de	 la	 incineradora	 de	Mataró	 ja	 fa	 masses	 anys	 que	
estem	 patint	 la	 contaminació	 i	 els	 seus	 efectes	 a	 la	 salut,	 la	 manca	 de	 transparència	 i	
d’informació	real,	la	manca	d’estudis	independents	dels	efectes	a	la	salut	i	al	medi	que	causa	
la	crema	dels	residus;		les	seves	emissions,	les	cendres	i	escòries	i	les	aigües	del	rentat	dels	
gasos,.....	Mentre	malbaratem	 recursos	 públics	 en	 una	 concessió	 privada	 que	 no	 prima	 la	
reducció	de	residus,	sinó	el	negoci	que	suposa	cada	increment	de	la	brossa	que	hi	porten	els	
municipis.	Cal	replantejar	a	nivell	Comarcal	aquest	model	de	tractament	dels	residus.	
	
Ara	 el	 que	 estem	 patint	 a	més,	 és	 l’augment	 del	 risc	 de	 les	 emissions	 a	 partir	 de	 la	 crisi	
sanitària	provocat	pel	COVID	19.	El	Govern	espanyol	i	la	Generalitat	de	Catalunya	(l’Agència	
de	 Residus	 de	 Catalunya)	 donen	 autorització	 de	 forma	 excepcional	 a	 cremar	 els	 residus	
sanitaris	de	classificació	del	Grup	III	(sanitaris	infecciosos),	tant	d’origen	dels	centres	de	salut	
com	els	infectats	dels	domicilis,	a	cremar-los	en	tres	incineradores.		Representa	un	augment	
dels	residus,	amb	risc	sanitari,	que	s’estan	cremant	a	Mataró	des	de	mitjans	de	març	(fins	el	
6	d’abril	unes	10.000tn	de	residus	sanitaris	Grup	III).		Aquesta	mesura	està	en	la	línia	de	les	
declaracions	del	Conseller	de	Territori	 i	Sostenibilitat	de	modificar	la	normativa	ambiental	 i	
urbanística	amb	l’argument	de	la	reconstrucció	econòmica,	i	que	pot	representar,	com	ho	va	
ser	en	la	Llei	Òmnibus	del	2011,	un	retall	important	de	les	garanties	ambientals	i	socials.		
	
L’informe	encarregat	a	EUROCAT	conclou	que:				
 No	hi	ha	evidències	que	permetin	inferir	que	la	incineració	d’EPIs	procedents	de	recintes	hospitalaris,	sigui	un	factor	que	

pugui	contribuir	a	l’augment	de	la	generació	de	dioxines	i	furans	en	base	a	la	introducció	de	productes	clorats.	De	fet,	la	

composició	 de	 les	 EPIs	 d’un	 sòl	 ús,	 així	 com	 sobretot	 les	 dades	 de	 generació	 d’àcid	 clorhídric	 indiquen	 el	 contrari,	 que	

probablement	la	incineració	d’EPIs	sanitaris	implica	una	menor	aportació	de	residus	clorats,	com	el	clorur	de	polivinil,	en	

comparació	amb	els	residus	incinerats	els	períodes	previs	a	la	crisi	de	la	COVID-19.	

 Tenint	en	compte	que	no	es	disposa	de	dades	d’emissió	de	dioxines	durant	el	període	de	la	pandèmia	de	COVID-19.		

 Si	 bé	 s’ha	 contactat	 amb	 diferents	 centres	 hospitalaris	 per	 tenir	 una	 descripció	 detallada	 de	 les	 EPIs	 emprades	 que	

permetin	refinar	la	caracterització	de	les	mateixes,	el	CTRSUM	podria	activar	el	contacte	directe	amb	aquests	centres	per	

recollir	aquestes	dades.	
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Els	sota	signants	DECLAREM:	
	
1. No	es	la	millor	tecnologia:	la	incineració	d’aquestes	residus	no	es	la	tecnologia	de	

tractament	de	la	normativa	sanitària	catalana,	ja	que	el	tractament	dels	residus	sanitaris	
de	Classificació	del	Grup	III	es	l’esterilització	en	autoclau	i	que	s’ha	estat	fent	fins	ara,	i	es	
la	més	gegantista.	
https://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_actuacio/per_perfils/empreses_i_establiments/centres_generadors
_de_residus_sanitaris/tractament/	

	
2. Sobre	l’informe	de	part	encarregat	a	EUROCAT:	
 No	disposen	de	dades	d’emissions	de	dioxines	i	forans	en	el	període	que	declaren,	doncs	

no	poden	demostrar	que	han	disminuït	 les	emissions	de	dioxines,	 ja	que	 les	dades	son	
estimades	en	base	al	control	del	HCL.		

 En	principi,	 no	 hi	 ha	 una	 correlació	 establerta	 entre	 quantitat	 d’àcid	 clorític	 i	 dioxines	
emeses.	Les	emissions	de	dioxines	necessiten	 la	presència	de	clor,	és	clar,	però	 també	
d'altres	substàncies,	com	per	exemple	el	coure.	

 Mirant	alguns	valors	dels	controls	en	discontinu	(pàgina	web	del	Consorci)		i	comparant-
los	amb	el	límit	legal.....són	valors	inferiors,	si	es	que	es	dona	validesa	a	les	inspeccions	
concertades	i	la	representativitat	de	les	mateixes.		

 Els	valors	que	donen	es	mantenen	sempre	per	sota	del	 límit	legal?.	Pensem		que	no	es	
pot	 respondre	 sense	 un	 control	 en	 continu	 ni	 amb	 inspeccions	 no	 concertades,...	 En	
realitat	 s'hauria	 de	dir:	 Els	 nivells	 de	dioxines	 en	 controls	 puntuals	 durant	 l'any	 (2	 a	 3	
cops)	durant	 les	 inspeccions	 concertades	no	 superen	els	 límits	 legals.	Més	enllà	d’això	
tècnicament	no	es	pot	assegurar	res	més.		Ja	que	la	incineradora	no	disposa	de	control	
d’emissions	de	dioxines	en	continu.		

 No	es	té	en	compte,	que	l'augment	tèrmic	dels	forns	per	reduir	emissions	de	dioxines	i	
forans,	 pot	 generar	 un	 increment	 de	 partícules	 ultrafines	 incorporant	 aquests	
compostos	(molt	difícils	de	capturar	pels	filtres)	les	quals	poden	tenir	uns	efectes	molts	
nocius	quan	penetren	les	vies	respiratòries.	

 Diuen	 que	 les	 emissions	 de	 compostos	 clorats	 i	 citen	 l'àcid	 clorhídric,	 s'ha	 reduït	 els	
mesos	 de	 març	 i	 abril	 respecte	 als	 de	 gener	 i	 febrer....No	 comenten	 si	 aquest	 fet	 es	
habitual	cada	any,	doncs	caldria	també	veure	els	valors	dels	anys	anteriors.....	

 El	document	de	conclusions	sobre	les	Millors	Tecnologies	Disponibles	de	la	UE		sobre	la	
incineració	 de	 residus	 del	 2019	 obliga	 a	 monitoritzar	 en	 continu	 les	 emissions	 de	
dioxines	 i	el	valor	 límit	 (VLE)	nou	és	de	0,05	ng/m3	 i	actualment	és	d’1	ng/m3.	Això	 ja	
s'hauria	de	tenir	en	compte	ja	que	serà	obligatori	en	el	termini	de	4	anys	en	qualsevol	
modificació	de	l’autorització	ambiental	(AAI)	que	es	plantegi.	

 Els	 límits	d’emissions	establerts	pels	organismes	reguladors	estan	basats	principalment	
en	acords	polítics	i	no	tant	dels	factors	reals	de	risc	a	la	salut	i	al	medi.	L’evidència	es	la	
reducció	constant	dels	límits	legals	permesos	pels	contaminants	regulats.	

 Associen	la	baixada	d‘emissions	a	la	procedència	dels	residus	del		COVID-19	i	citen	que	la	
composició	 dels	 residus	 han	 variat	 respecte	 als	 anys	 anteriors.	 Fet	 evident	 degut	 a	
l'important	 reducció	 de	 l'activitat	 comercial,	 restauració,	 escoles,	 i	 de	 determinades	
empreses	 (segons	 afirma	 el	 CTERSUM	 els	 residus	 han	 disminuït	 un	 10%	 i	 l’ARC	 un	
16,65%	i	la	fracció	resta	un	12%).	Aquest	fet	si	que	pot	justificar	aquesta	baixada	degut	a	
la	important	reducció	de	materials	plàstics	(amb	càrregues	d’aftalats,...)	i	clorats	

 Accepten	 que	 no	 s’han	 fer	 caracteritzacions	 i	 que	 no	 saben	 exactament	 que	 s’està	
incinerant	 ja	que	 les	 caixes	 i	 bosses	arriben	 tancades.	A	més,	no	 sols	es	 cremem	EPIs,	
sinó	 també	 materials	 clínics	 com	 cànules,	 sondes,	 respiradors,	 xeringues,....materials	
amb	components	plàstics	(també	PVC),		i		metàl·lics,	....		Doncs	dedueixen	unes	hipòtesis	
poc	fonamentades.		
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Resumint:	
 No	hi	ha	cap	mesura	de	dioxines	que	avali	una	suposada	reducció	en	les	emissions	

d’aquest	contaminant.		
	

 Tampoc	hi	ha	cap	caracterització	dels	residus	sanitaris	entrants	a	la	incineradora.	
	

 	Tan	 sols	 una	 suposada	 caracterització	 en	 origen	 dels	 materials	 utilitzats	 als	
hospitals.	

	

 La	 valoració	 que	 en	 fem	 es	 que	 li	 manquen	 moltes	 dades	 per	 arribar	 a	 aquelles	
conclusions,	doncs,	no	té	suport	de	dades	objectives.	I	pot	representar	un	augment	
d’emissions	de	compostos	orgànics	persistents.	

	
3. L’autorització	per	part	de	l’ARC	a	la	crema	dels	residus	de	COVID	19	(Grup	III)	a	les	tres	

incineradores	de	Catalunya	(Mataró,	Sant	Adrià	i	Tarragona)	aporta	un	l’augment	de	risc	
d’emissions	 i	 de	quantitat	 de	 residus	 a	 cremar,	 i	 es	 contradiu	 a	 la	 recent	 aprovació	 al	
Parlament	de	Catalunya	de	la	Moratòria	a	nous	projectes	d’incineració	de	residus:	

	

 Establir	una	moratòria	amb	caràcter	urgent	a	nous	projectes	d’incineració	de	residus	urbans	i	
industrials,	utilitzant	l’instrument	legislatiu	que	es	consideri	adient	

	

 Que	la	nova	Llei	de	Prevenció	de	Residus	i	l’ús	eficient	dels	recursos	insti	a	la	redacció	d’un	Pla	
de	tancament	i	desmantellament	de	les	incineradores	existents,	en	el	termini	màxim	d’un	any	
després	de	l’aprovació	de	la	Llei.	

		
	
Els	sota	signants	RECLAMEM:	
	
F Que	no	es	cremin	més	residus	sanitaris	ni	en	incineradores	ni	en	fabriques	de	ciment,	i	

que	amb	 la	disminució	de	 la	pandèmia,	es	derivi	 la	crema	d’aquests	residus	sanitaris	a	
sistemes	de	tractament	d’autoclau/esterilització,	i	que	es	prioritzin	els	EPIs	reutilitzables	

	
F Crear	un	protocol	de	prevenció	per	un	tractament	i	destí	òptim	dels	residus	sanitaris	en	

cas	 de	 noves	 possibles	 situacions	 de	 pandèmia	 o	 de	 col·lapse	 hospitalari	 per	 crisi	
sanitària	i	que	se’n	faci	públic.	

	
F Mentrestant	no	s’arribi	al	tancament	de	la	incineradora,	segons	acord	del	Parlament	de	

Catalunya,	proposem	que	es	realitzin	els	controls	de	dioxines	i	forans	en	continu	i	amb	
informació	transparent	sobre	els	seus	resultats.	

	
F Que	es	realitzi	un	estudi	d’impacte	a	la	salut	a	les	poblacions	properes	de	la	incineradora	

de	 Mataró,	 de	 Sant	 Adrià	 i	 de	 Tarragona.	 Reivindicació	 històrica,	 ja	 que	 s’ha	 estat	
qüestionant	la	independència	i	rigor	d’estudis	anteriors.	

	
F Traçabilitat	de	les	sortides	dels	residus	i	compostos	contaminants	de	la	incineradora	i	la	

realització	d’analítiques	periòdiques	de	les	escòries,	cendres	i	aigües	del	refredament	de	
les	escòries.	

	
F Creació	 d’una	 Comissió	 Comarcal	 del	 Maresme	 de	 seguiment	 amb	 participació	 de	 la	

ciutadania	i	les	entitats	ambientals	i	socials	preocupades	pel	impacte	a	la	salut	i	al	medi	
d’aquesta	activitat	a	la	nostra	comarca,	i	per	anar	preparant	el	seu	tancament	(Al	2024	
s’acaba	la	concessió	a	l’empresa	que	l’explota	Valoriza).			
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F Un	pla	d’acció	per	anar	preparant	el	tancament	de	la	incineradora:		
	

 Cal	un	aposta	seriosa	per	 l’estratègia	Residu	Zero	a	 tots	els	municipis	 i	 les	entitats	
supramunicipals	de	gestió	de	residus	que	duen	la	seva	brossa	a	la	incineradora	

	

 Moció	i	aposta	pel	Residu	Zero	a	tots	els	municipis	i	Consells	Comarcals	afectats.	
	

 Realitzar	 actuacions	 de	prevenció	 de	 residus	 a	 tots	 els	municipis,	 especialment	 de	
plàstics,	envasos	i	embolcalls	i	altres	productes	d’un	sol	ús	

	

 Aconseguir	reduir	els	residus	de	fracció	resta	a	la	mínima	expressió	com	podria	ser	el	
30%	al	2024	(Mataró)	i	augmentar		

	

 Augmentar	el	reciclatge	de	pobles	 i	ciutats	fins	al	70%	mínim:	garantir	que	tots	els	
municipis	 facin	 la	 recollida	 porta	 a	 porta	 i	 	 separin	 la	 brossa	 orgànica,	 i	
separadament	 també	 el	 vidre,	 paper,	 i	 els	materials	 reciclables	 o	 fracció	 seca	 (tot	
tipus	de	plàstics,	metalls,	brics,	fusta,...junts,	no	sols	envasos)			

	

 Mesures	 fiscals	 que	 afavoreixin	 la	 reducció	 de	 residus,	 la	 recollida	 selectiva	 de	
qualitat	i	la	reducció	del	rebuig	

	

 Fer	complir	la	responsabilitat	als	productors:	han	de	pagar	els	costos	dels	productes	
que	 posen	 al	 mercat	 quan	 es	 converteixen	 en	 residus	 i	 no	 fer-los	 pagar	 a	 la	
ciutadania	com	ara.	 I	que	ECOEMBES	pagui	el	cost	real	dels	de	 la	recollida	 i	triatge	
dels	 envasos,	 que	 actualment	 la	 ciutadania	 i	 els	 municipis	 paguem	 la	 majoria	
d’aquests	costos	(un	70%	aproximadament).	

	

 Donar	 suport	 als	 sistemes	 més	 eficients	 de	 recollida	 i	 reciclatge	 de	 materials	
d’envasos	i	piles,....que	son	els	sistemes	de	dipòsit	i	retorn	(SDDR).			

	

 Possibilitat	 de	 construir	 plantes	 de	 petit	 format	 de	 compostatge	 de	 proximitat	 I/o	
gestionades	per	pagesos,	com	funciona	a	molts	països	de	la	UE.	

	

 Traçabilitat	 del	 cicle	 dels	 residus	 tant	 entrades	 com	 sortides	 de	 tots	 els	materials	
que	surten	de	les	plantes	de	triatge,	compostatge,	incineradora,.....	

	

 Crear	un	organisme	de	participació	real	de	la	ciutadania	sobre	aquest	nou	procés	de	
tancament	de	la	incineradora.	

	
F Demanem	el	 suport	de	tots	els	municipis	de	 la	Comarca	del	Maresme	 i	del	Barcelonès	

(com	alguns	 ja	ho	han	 fet),	a	 la	proposta	de	 la	Plataforma	Ciutadana	Residu	 Zero	 a	 la	
Llei	 Residu	 Zero	 de	 Prevenció	 de	 Residus,	 que	 s’ha	presentat	 als	 grups	parlamentaris	
catalans.	

	
	
	
	

Maresme,	13	de	maig	de	2020	
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Primer	recull	d’entitats	signants:	
	
Plataforma	Ciutadana	Residu	Zero:	
 Agrupació	de	veïns	de	Can	Sant	Joan	de	Montcada		
 Associació	Centre	d’Ecologia	i	Projectes	Alternatius-Ecologistes	de	Catalunya	(CEPA-EdC)	
 Associació	per	a	la	Defensa	I	l’Estudi	de	la	Natura	–Ecologistes	de	Catalunya	(ADENC-EdC)	
 Associació	Mediambiental-	Vall	del	Ges.net-Ecologistes	de	Catalunya	
 Associació	Naturalistes	de	Girona-	Ecologistes	de	Catalunya	(ANG-EdC)	
 Associació	Naturalista	Torrellenca	(ANT)	
 Associació	de	Persones	afectades	per	productes	químiques	i	radiacions	ambientals	(APQUIRA)		
 Associació	per	a	la	Protecció	del	Medi	Ambient	(APMA-Vilanova	i	la	Geltrú)	
 Associació	de	Veïns	Diagonal	Mar	
 Associació	de	Veïns		Maresme	
 Associació	de	veïns	de	Sant	Adrià	del	Besós	
 Associació	de	Veïns	de	Sant	Andreu	Palomar		
 Ateneu	l’Harmonia	de	Sant	Andreu	Palomar	
 Bosc	verd-Ecologistes	de	Catalunya	
 Boscos	94	
 Centre	d’Anàlisis	i	Programes	Sanitaris		(CAPS)		
 Coordinadora	Catalana	Anti	incineració	
 Coordinadora	veïnal	metropolitana	Aire	Net.		
 Col·lectiu	Sant	José	de	Sant	Vicenç	dels	Horts		
 Els	Verds	de	Badalona	
 Federació	d’associacions	de	Veïns	de	Barcelona	(FAVB)	
 Federació	Ecologistes	de	Catalunya	(EdC)	
 Federació	d'entitats	socioculturals	i	de	lleure	de	Sant	Andreu		
 Grup	d’Estudi	I	Protecció	dels	Ecosistemes	Catalans-Ecologistes	de	Catalunya	(GEPEC-EdC)	
 Institució	Alt	Empordanesa	de	Defensa	de	la	Natura	(IAEDEN-Salvem	l’Empordà-EdC)	
 Institució	de	Ponent	per	a	l’estudi	I	conservació	de	l’entorn	natural	–Ecologistes	de	Catalunya	

(IPCENA-EdC)	
 Jubilats	de	Macosa-Alstom	afectats	per	l’amiant		
 Moviment	contra	la	incineració	a	Uniland	
 Moviment	Ecologista	de	Sant	Feliu	(MES)		
 Plataforma	Alternativa	a	l’Abocador	de	Cruïlles	(PAAC)	
 Plataforma	anti	incineració	de	Cercs	
 Plataforma	antiincineració	de	Montcada	i	Reixac		
 Plataforma	antiincineradora	del	Congost	la	Garriga		
 Plataforma	de	Defensa	de	la	salut	i	el	medi	ambient	(Penedès)	
 Plataforma	Rubí	sense	Abocadors		
 Plataforma	pel	tancament	de	l’Abocador	de	Can	Mata	(Hostalets	de	Pierola)	
 Plataforma	contra	la	incineración	y	por	un	aire	limpio	a	Sant	Vicenç	dels	Horts	i	el	Baix	Llobregat	
 Salvem	Solius	
 Xarxa	per	la	Sobirania	Energètica		
	
Associació	Terra	Verda	de	Mataró	
Associació	per	a	la	Preservació	de	Sant	Jaume	de	Traià	i	la	Pujada	d’Argentona	
Fot-li	Castanya-	Secció	Cultural	de	la	Plataforma	Odeón	(Canet	de	Mar)		
Plataforma	Preservem	el	Maresme	
Plataforma	Preservem	el	Litoral	del	Maresme	
Tots	per	Argentona	
DEPANA	
	
Altres	suports:	
Cup	Mataró,	CUP	Canet	de	Mar	


