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Resum-acta de la Jornada de debat: “Qui assumeix 
realment els costos dels envasos?” 
 
Organitzat per la Fundació per a la prevenció de residus i el consum 
responsable juntament amb el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient 
de les Comarques Gironines (CILMA).  
 
Dimecres 27 de gener, a les 16h,  
Auditori Jaume Casademont, del Parc Científic i Tecnològic de Girona 
 
Presentació de la jornada 
Jordi Mulà, Vicepresident del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les 
comarques de Girona, i Mercè Girona Presidenta de la Fundació per a la Prevenció de 
Residus i el Consum Responsable. 
 
16:15h 
Gestió dels envasos a Catalunya, els costos i l’estat a les comarques gironines i el nou 
conveni amb Ecoembes. 
Josep Simó, cap de l'àrea de residus municipals de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) 
 
16:45h 
Presentació de l’informe “Els sistemes de dipòsit, devolució i retorn d’envasos: la 
solució de gestió dels residus d’envasos més ecològica i eficient” . 
Víctor Mitjans, Fundació per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable. 
 
17:10h 
Mesures de prevenció i models alternatius de gestió dels residus 
d’envasos 
     – Sistemes de dipòsit i retorn d’envasos: els exemples d’Alemanya i Suècia. Marta 
Beltran, Fundació per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable. 
      – Impostos als envasos i responsabilitat del productor a Europa. 
Joan Salabert, Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius - Federació Ecologistes de 
Catalunya 
 
17:40h 
Estat i resultats de la reducció de la quantitat de bosses de plàstic. 
Rosa Garcia, Fundació per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable. 
 
17:50h 
Taula rodona amb els assistents: s’obre el debat amb l’exposició de les Conclusions del 
debat realitzat a Barcelona. 
Fundació per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable. 
Amb la presència i participació de: 
– Josep Simó, cap de l'àrea de residus municipals de l'Agència de Residus de Catalunya 
- Mariona Virgili, cap de l’àrea de medi ambient del Consell Comarcal del Baix Empordà 
– Mercè Girona i Víctor Mitjans, Fundació per a la Prevenció de Residus i el Consum 
Responsable 
Debat i preguntes 
 
18:50h 
Conclusions: Mercè Girona, Fundació per a la Prevenció 
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Tècnic) 
Maria Bover (CC Cerdanya, Tècnica) 
Francesc Fauria (Aj. Sant Hilari Sacalm, 
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1.  Presentació de la jornada:   
 
A càrrec de Jordi Mulà i Mercè  Girona 
 
Benvinguda per part del Vicepresident del CILMA en Jordi Mulà, presenta la segona sessió 
de debat sobre la gestió dels residus municipals a Catalunya i especialment a les 
comarques gironines.  
 
Obertura a càrrec de Mercè Girona presidenta de la Fundació per a la Prevenció dels 
residus i el consum responsable. 
 
1. Agraïment de l’acolliment que fa el CILMA a les inciatives i propostes que fan la 

Fundació i la Federació Ecologistes de Catalunya per obrir el debat i les accions 
necessàries al nostre territori per a influir en la tant necessària prevenció dels residus i 
la contaminació ambiental o “motxilla ecològica” de tot el cicle de vida dels productes 
de consum: en “l’extracció, transport, producció, consum i residus finals”. 

 
2. Agraïment també del suport en l’impuls i divulgació de la Campanya “Catalunya lliure 

de bosses” que tanta repercussió ha tingut al país i especialment a les comarques 
gironines, que demostren una gran sensibilitat per apostar per a la prevenció dels 
residus!! 

 
3. Finalment agraïment per acollir el 1er Debat territorial “Qui assumeix realment els 

costos dels envasos?” amb el suport del CILMA. També amb el suport als de la FMC, 
l’ACMC, l’Associació de municipis porta a porta, i d’altres municipis i entitats per 
acollir el debat en altres territoris. 

 
4. Aquest debat es realitzarà durant aquests dos mesos a d’altres territoris: demarcació 

de Tarragona, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a les comarques centrals, etc. 
 
5. Aquests actes amb altres actuacions iniciades per la Fundació pretenen: 

- obrir el debat sobre les conseqüències econòmiques i ecològiques del model de 
producció, consum i gestió dels envasos a casa nostra. 
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- plantejar de forma sensata i tranquil·la quines podrien ser les solucions i propostes 
per un canvi de model i de normativa per aplicar un model sostenible i ecoeficient, 
a Catalunya i a l’estat. 

- crear i vertebrar una coalició a nivell català amb ens locals, administracions 
competens, envasadors, gremis de recuperadors, entitats socials, ecologistes, de 
consumidors, etc. per impulsar aquests canvis, avançant cap a un model que la seva 
estratègia sigui reduir, reutilitzar i reciclar el màxim els residus d’envasos i aplicar 
el principi comunitari de “responsabilitat del productor”.  

 
6. La diagnosi de la que partim i com ja s’anirà exposant durant aquest acte, és la 

següent;  
- els residus d’envasos son la 2a fracció de la brossa, 25% brossa. 
- el creixement dels envasos des del 1997 (Ley de Envases i Residuos de 

Envases (LERE)) ha estat a Catalunya del 65% i els lleugers un 76%. 
- Solament és reciclen aproximadament el 16-19% dels envasos lleugers any 

2008 (incomplint els objectius de la Directiva d’envasos). 
- S’estima que el 2008 Catalunya gastà uns 1’49 M€ recollida i tractament uns 

30,69€/hab/any i que els SIG Ecoembes assumeix aproximadament només un 
20% del seu cost, i que els contribuents i els ajuntaments assumeixen la 
resta de cost. 

- El nou conveni amb Ecoembes signat pel DMAH no ha resolt aquesta situació 
d’indefensió dels municipis i ciutadans. 

 

7. Amb aquesta diagnosi, pensem que ara és un bon moment per començar a actuar, 
administracions amb competències normatives, els locals, Associacions 
municipalistes, envasadors, ciutadans,...  

8. Es pot arribar a recollir i reciclar al voltant del 90% -97% dels envasos de begudes a 
través d’un SDDR, reutilitzar el 50% dels envasos i reduir-ne la generació d’un 20%. 

9. Calen models i normativa que apostin per estratègies clares i valentes de prevenció 
dels residus i del seu aprofitament màxim com a recursos: que apliquin el criteri 
del bressol al bressol i no del bressol a la tomba com succeeix ara. 

10. Debatre la proposta de Llei Catalana de Prevenció de Residus impulsada per la 
Fundació i la Federació d'Ecologistes de Catalunya, presentada al desembre del 
2008 i en revisió actualment pel DMAH. 

11. Els ens locals poden fer molt per aconseguir aquest suport i invertir les tendències, 
per exemple presentant i aprovant la moció i d’altres actuacions de suport i formar 
part d’aquesta Xarxa de pressió social i institucional! 
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2. Gestió dels envasos a Catalunya, els costos i l’estat a les 
comarques gironines i el nou conveni amb Ecoembes: 
 
A càrrec de Josep Simó de l’ARC 
 
Els costos de la gestió dels residus i els envasos corren a càrrec dels ens locals i no de 
l’ARC. 
 
En la progressió de generació de residus en els darrers anys s’observa una estabilitat de 
generació per càpita. 
 
La taxa de generació per càpita va ser de 1,6kg/habitant al dia (2008), 4.300.000 t a l’any. 
L’ARC encara no té dades de l'any 2009. 
La recollida selectiva ha seguit una progressió creixent, tant en la recollida en contenidors 
o porta a porta (diferents models de recollida: contenidors o porta a porta) com en 
(deixalleries, recollides específiques – voluminosos, etc.). El còmput global és del 34-35% 
de recollida selectiva, però no de recuperació material. 
 
Durant l'any 2010 s’espera una forta implantació de la recollida de matèria orgànica, arran 
de l'obligació de presentar el calendari d’implantació a tots els municipis que no ho han fet 
sota la pressió de l’ampliació d’un augment al cànon de disposició dels residus a partir 
d’aquest any. 
 
Exposició de dades de la recollida selectiva: 

− Paper i cartró (P/C): la implantació en recollida comercial pot fer incrementar 
encara més les xifres actuals (400.000 t recollides). El Progremic estableix un 
objectiu per l'any 2012 de 75% de manera que encara ens queda camí per a assolir-
lo. S’ha estabilitzat l’índex de reciclatge i s’ha observat un cert descens del 2007 al 
2008. Les comarques gironines mantenen la mitjana autonòmica, tot i que les xifres 
oscil·len entre els diferents municipis gironins.   

− Envasos lleugers (metalls, brics, plàstics i mixtes): es va implantar més tard que la 
recollida selectiva de cartró i de vidre. La recollida selectiva ha anat creixent, amb 
uns impropis d’un 20% amb tendència a la baixa. El Progremic estableix un objectiu 
de recuperació del 25% dels envasos lleugers i a l'any 2008 es van recollir 115.000 
tones, un 12% d’envasos lleugers. És difícil quadrar la quantitat d’envasos realment 
recollits. La mitjana actual a Catalunya és de 13,5kg/any i habitant. 

− Vidre: es va començar a recollir fa anys. Actualment es recullen selectivament 
300.000 t, per tant es preveu assolir els objectius del Progremic (75%). El vidre 
representa el 7% dels residus municipals (RM). La mitjana a Catalunya és de 
19kg/habitant i any. 

 
Els sistemes majoritaris de gestió d'envasos són els Sistemes Integrats de Gestió (SIG), que 
pels envasos lleugers és Ecoembes, i pels envasos de vidre és Ecovidrio. Ecoembes i 
Ecovidrio requereixen d’autorització autonòmica. La dinàmica actual és que s'estableix un 
conveni marc entre l'ARC i el SIG, on es marquen les aportacions econòmiques i les 
condicions, que es signa per 5 anys. Seguint la llei 11/97 (LERE), es negocien les condicions 
a través dels convenis.  
 
Els ens locals s’han d’adherir als Convenis signats pel DMAH i els SIGs, a partir d’un acord 
de l’òrgan de govern municpal i que cal que faciliti a l’ARC. 
 
El conveni actualment vigent cobreix el període de maig 2008 a maig 2013 i es va signar el 
juliol del 2009.  
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El Conveni volia homogeneïtzar tot el territori català segons les seves característiques 
urbanístiques i demogràfiques de dispersió poblacional, factor d’horitzontalitat, municipis 
turístics. 
 
Es contemplen les particularitats de cada ens local:  

− tipologia (urbà, rural, etc.) 
− turístic amb població estacional 
− tipologia de població (índex de dispersió, etc.) 

 
La fórmula de pagament conté unes aportacions fixes i altres de variables. 
 
El que pretén cobrir el SIG no és el cost de la gestió, sinó els costos addicionals de la gestió 
respecte a la que ja s'estava fent en el moment de la implantació del SIG i l’actualitat. 
En el nou conveni s'ha penalitzat més la presència d’impropis en els envasos; la disminució 
d'impropis també reporta més beneficis. 
 
Segons l’ARC, pel que fa referència al paper i cartró, el nou conveni és similar, encara que 
més complex, i la fórmula és similar als dels envasos lleugers. Cobreix un 40% del P/C, que 
és el que considera envàs. Contempla diferents models de recollida domiciliària i s’ha 
diferenciat la recollida de P/C domiciliari de la comercial. No tot el recollit pel comerç 
entra dins el conveni ja que no es contempla l’obligació en la LERE. 
 
El conveni d'envasos contempla 46 milions d'€ (que assumeix Ecoembes). Amb els canvis de 
coeficients, alguns municipis hi han sortit perdent, i d'altres guanyant. Solament ha 
representat un augment de pagament d’Ecoembes del 2’21% en relació al conveni anterior 
del 2003. 
 
Ha desaparegut el concepte de compensació pel tractament resta i la incineració, a 
l’espera de negociacions específiques. 
 
En Josep Simó afirma que la conjectura econòmica de negociació del conveni no ha ajudat 
a aconseguir millors condicions i comenta la complexitat del tema. 
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3. Presentació del informe “Els sistemes de dipòsit, devolució i 
retorn d’envasos: la solució de gestió dels residus d’envasos més 
ecològica i eficient”.  
 
A càrrec de Víctor Mitjans. 
 
Conclusions de l’anàlisi dels sistemes de gestió de residus a d’altres països i la situació 
actual a casa nostra. 
 
Després de la seva implantació durant més de deu anys podem afirmar que el Sistema 
Integrat de Gestió (SIG) d'Ecoembes té limitacions, especialment els seus resultats de 
recuperació. Si volem assolir millors resultats, hem d’impulsar nous models. El paper dels 
ens locals és fonamental, ja que son ells els que assumeixen realment els costos de gestió i 
Ecoembes és qui posa els residus al mercat i defineixen com s’han de gestionar. Els 
municipis s’adapten a les condicions d’ecoembes. Doncs, els municipis haurien de tenir 
més capacitat de decisió en la negociació de com s'han de gestionar els residus d’envasos. 
 
A nivell europeu i internacional el concepte de responsabilitat ampliada del productor és 
un dels principis de la gestió dels residus. Els responsables de causar danys ambientals 
s'han de fer càrrec dels costos econòmics d’aquest perjudicis.  
 
A nivell estatal, ha estat un error que la LERE solament contempli que els SIG assumeixin 
el sobrecost de la recollida selectiva i el triatge respecte la recollida en massa i 
l'abocament. No es contempla que assumeixin el cost dels tractaments finalistes de la 
incineració i l'abocament, així com tampoc la importància d'altres costos de recollida i de 
gestió d'envasos en municipis com la recollida viària, de papereres, a la platja, etc. 
 
Els primers contenidors grocs es van implantar a principis dels anys 90. Els resultats estan 
lluny d’assolir els objectius establerts legalment. Ja que es recuperen, a l’any 2008, del 16 
al 20% dels envasos lleugers. 
 
Ecoembes declara que el 6% de les deixalles són envasos lleugers, mentre que l'ARC declara 
que representen el 12%. D’altra banda, hi ha envasos no declarats per empreses però sí 
que es troben en el mercat, o bé, es declaren menys envasos dels que es posen al mercat. 
També s’hi troben envasos comercials que no pertanyen al SIGs. 
 
Amb més de 10 anys de vigència de la LERE, segons resultats del 2008, els resultats de 
recuperació són força pobres, llevat del paper i del vidre (75%, superior als objectius de la 
Directiva Marc de Residus (DMR)). Els resultats més pobres han estat els envasos de plàstic 
el 16% (objectiu de recollir el 25%) i un 28% pels metalls (objectiu recollir el 50%).  
 
Amb aquests resultats, a 31 de desembre de 2008 s'estava incomplint la DMR a Catalunya. 
Si a Catalunya no es compleixen els objectius, a la resta de l'Estat el més possible és que 
encara estiguin més lluny de complir els objectius. 
 
En un estudi elaborat per la FPRC per encàrrec d’un ajuntament costaner de la Demarcació 
de Barcelona, aproximadament el 25% dels costos de la gestió dels envasos eren 
imputables al contenidor groc, un 50% al rebuig, i el 25% corresponia a neteja viària i 
recollida de papereres. Així doncs en poblacions costaneres els costos que no assumeix 
Ecoembes són molt elevats. 
 
El sistema de punt verd no té incentius, no promou la reutilització, no compleix el principi 
de responsabilitat del productor, no promou la prevenció de residus, no evita la brutícia 
als espais públics, és un negoci per a les empreses (haurien de pagar 3,3 vegades més). Per 
tant, el punt verd és insuficient. 
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Funcionament dels Sistemes de Dipòsit, Devolució i Retorn d’Envasos (SDDR) 
 
El sistema incentiva el retorn de l'envàs. Com més elevat és l'import, més elevada la 
participació, amb resultats de recuperació molt alts i és un sistema més eficient 
ambientalment tant en transport i consum d’energia, a banda dels avantatges ecològics 
d’estalvi de neteja, amortització i ocupació d’espai a la via pública i l’estalvi ambiental i 
de recursos que representa l’augment de l’índex de reciclatge. 
 
Els SDDR h'han usat tradicionalment i encara existeixen a Catalunya tot i que restringits al 
canal HORECA (circuit dels establiments de restauració). No només és per a ampolles, sinó 
també per a bidons, caixes de transport, etc. A Catalunya l’SDDR per a begudes representa 
actualment el 20% del mercat dels refrescos, 8% de l’aigua, 51% de les cerveses. 
 
El SIG recull envasos de forma poc eficient en el sentit que es recullen els envasos en molt 
baixa densitat i es transporta bàsicament aire. 
 
A les múltiples experiències existents arreu del món amb l'SDDR per a envasos d'un sol ús, 
els governs estableixen una obligatorietat legal i hi ha una organització central que vetlla 
pel correcte funcionament. 
 
Els SDDR per a envasos d’un sol ús: s’exposa amb suport de gràfics i fotos el funcionament 
dels sistemes de dipòsit i retorn dels envasos reutilitzables i d’un sol ús. 
 
Dels dos sistemes diferents de retorn:  

− en modalitat de màquines de retorn (en establiments comercials)  
− en modalitat manual (comerços més petits) 

 
Avantatges dels SDDR: 

− Nivells elevats de recuperació d’envasos  
− Disminució de consum de materials i recursos energètics,... 
− Alta qualitat del material recuperat 
− Reducció de la brutícia als espais públics (papereres, neteja viària, platges): segons 

un estudi de la Diputació de Barcelona, el 70% del volum dels residus recollits a les 
platges de les comarques barcelonines són envasos. 

− Reducció d'abocament i incineració, i el consegüent estalvi anual de 1.139.119 € 
només en concepte de cànon. 

− Per les administracions locals: allibera espai de contenidor groc, 40-50% del volum 
total, redueix els costos dels residus a gestionar (perquè permet reduir la 
freqüència de recollida i els costos associats), elimina els envasos dels espais púbics 
(carrers, platges) i aclareix el repartiment de costos. 

− Per la ciutadania: reducció de les taxes de residus. 
− Per la Generalitat: menys necessitat d’instal·lacions finalistes. 
− Pels recuperadors: més materials i millor qualitat. 
− Pels envasadors d’envasos reutilitzables: promoció de la producció local i de 

proximitat, fidelització dels clients. 
 
Per això cal promoure la reutilització i els SDDR d’envasos a través d’un marc normatiu que 
la seva estratègia sigui:  
 

- La reducció de la quantitat d’envasos 
- Fomenti realment la reutilització 
- Que adopti els SDDR com a sistema obligatori per un corrent majoritari d’envasos 
- Proposta de Llei Catalana de Prevenció de residus. Ja presentada al Govern i en 

estudi actualment 
- Primer pas generalitzar els SDDR 
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4. Mesures de prevenció i models alternatius de gestió dels residus 
d’envasos 
 
4.1 Els sistemes de dipòsit i retorn d’envasos: els exemples 
d’Alemanya i Suècia:  
 
A càrrec de Marta Beltran:  
 
Arreu del món funcionen diversos SDDR per a envasos, el més habitual és la coexistència 
d’SDDR per a envasos reutilitzables, que generalment són voluntaris, i d’SDDR per a 
envasos d’un sol ús, implantats per obligacions legals. Els envasos reutilitzables subjectes a 
dipòsit són ampolles de vidre o de plàstic PET, mentre que els d’un sol ús són envasos de 
plàstic PET, llaunes i algunes ampolles de vidre. Tot i que desconeixem cap experiència 
d’SDDR per a brics, seria viable desenvolupar-lo.  
 
Ala països on s’implanta aquest sistema l’objectiu principal és el foment de la reutilització 
i el foment de la reducció d’envasos. 
 
Alemanya 
 
Destacar que a Alemanya el punt verd s’acosta més als costos reals de la gestió dels 
envasos, a diferència de la majoria de països. Per exemple, la llauna de beguda de 33cl té 
un import de punt verd de més d’1 cèntim d’€ a Alemanya, i només 0,1 cèntim d’€ a 
l’Estat espanyol o 0,2 cèntim d’€ a França. Encara és més exagerada la diferència si 
analitzem el bric i, sobretot, l’ampolla de plàstic PET. 
 
La vida mitjana de rotacions per l’ampolla reutilitzable de vidre és a Alemanya de l’ordre 
de 50 usos, per a l’ampolla de PET és de 13 reutilitzacions. Cal dir que les ampolles de PET 
reutilitzables són més gruixudes que les d’un sol ús (és a dir, les que tenim a casa nostra 
actualment). No només es reutilitzen les ampolles, envasos primaris, sinó també envasos 
secundaris, com les caixes; concretament es reutilitzen una mitjana de 100 vegades. 
 
Els envasos reutilitzables redueixen la quantitat de residus d’envasos, per això són un 
instrument molt eficient de prevenció de residus. Pel mateix volum de beguda, l’SDDR 
alemany permet estalviar 40 ampolles PET d’un sol ús d’1 l mitjançant l’ús d’una sola 
ampolla reutilitzable de vidre de 0.75 l. 
 
L'import del dipòsit per a envasos reutilitzables és força inferior al dels envasos d'un sol ús 
perquè està molt implantat, els costos són menors, etc. El retorn dels envasos és 
automàtic (a través de màquines de vending invers) o manual, i tots els establiments estan 
obligats a acceptar-los, llevat del petit comerç (superfície inferior a 200m2) que pot 
limitar el retorn dels envasos a les marques que distribueix. 
 
Els envasos reutilitzables són usats pels alemanys des de molt de temps. L’any 1991 
s’introduí l’Ordenança d’Envasos Alemanya i es va establir una quota d’envasos 
reutilitzables del 72% al mercat alemany, com a mesura de contenció del creixement de la 
generació d’envasos. L’any 1997 la quota d’envasos reutilitzables va ser, per primer cop, 
inferior a la quota establerta, la qual cosa va desencadenar que l’any 2003 s’introduís el 
dipòsit obligatori per a determinats envasos d’un sol ús com a mesura important per fer 
augmentar els índexs de reutilització. Un any després la Comissió Europea va interposar un 
recurs al sistema al·legant interferències a la lliure circulació de mercaderies, que va 
resultar una autorització que incorporava la simplificació de l’SDDR per a envasos d’un sol 
ús l’any 2006. L’any 2009 la Comissió Europea va emetre un comunicat (2009-C107-01) de 
recomanacions a seguir per a garantir la lliure circulació de mercaderies. 
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La introducció obligatòria de l’SDDR per a determinats envasos d’un sol ús l’any 2003 i la 
posterior ampliació a més begudes l’any 2006, va tenir un efecte impulsor, incrementant el 
mercat de la reutilització, sobretot en el sector cerveser (85% de quota reutilitzable). En 
altres sectors, com l’aigua, la quota no és majoritària (només del 38%), a causa de les 
campanyes de rebentar preus per part dels supermercats de descompte (que només venen 
aigua en ampolles d’un sol ús).  
 
L’estandarditazació dels envasos és un aspecte clau en el circuit dels envasos 
reutilitzables, atès que optimitza l’eficiència del sistema. Els envasadors participants en 
l’SDDR d’envasos reutilitzables comparteixen les ampolles, que són rentades en 
instal·lacions compartides, minimitzant el transport. Aquestes plantes de rentat estan 
disperses en el territori per tal de cobrir les necessitats de tota la xarxa de distribució. 
 
L’SDDR alemany ha permès obtenir alts nivell de recuperació d'envasos, més del 90% tant 
per a envasos reutilitzables, com d’un sol ús (especialment rellevant si ho comparem amb 
el 40% de recuperació obtingut mitjançant la recollida en contenidor a Alemanya). A més, 
el material recuperat és d’alta qualitat, apte per reciclar de nou en ampolles de beguda. 
Amb la implantació de l’SDDR d’un sol ús l’any 2003 desapareix la brutícia per residus 
d’envasos al carrer, que un any abans representava el 20-25% dels residus d’envasos(1.000-
2.000 milions d’ampolles al carrer). 
 
L’SDDR alemany d’envasos d’un sol ús està consolidat i la població hi participa. Cal dir que 
els gestors del punt verd segueixen preferint el SIG, en canvi els comerços prefereixen 
l'SDDR i veuen avantatges (com la fidelització i l’opció al consumidor de destinar el dipòsit 
a causes solidàries). 
 
Suècia 
 
Destacar que l’SDDR permet recuperar el 53% dels envasos plàstics, que comparat amb 
l’índex català (no arriba al 16%) és un bon resultat. La coexistència de fluxos de recollida 
municipal a Suècia està a l’ordre del dia. 
  
Els imports suecs del dipòsit són força inferiors als d'Alemanya; les llaunes sempre es 
tornen per mitjà de màquines automàtiques de retorn (per decisió del gestor del sistema), 
dels 10.000 punts de venda 6.000 tenen màquines de vending de recollida inversa. D’altra 
banda, mentre que a Alemanya el comerç no rep cap compensació per la gestió dels 
envasos, a Suècia sí. 
 
A Suècia la tradició dels envasos reutilitzables també és antiga, d’ençà l’any 1885. L’any 
1982 va entrar en vigor la Llei de reciclatge d’envasos d’alumini per a begudes, que va 
establir una quota de recuperació i reciclatge del 75%. Aquesta llei es va desplegar en 
resposta a la proliferació de les llaunes, que incrementaven considerablement la generació 
de residus d’envasos. Els propis productors es van adonar que l’única manera d’assolir 
l’ambiciosa quota de recuperació era a través de SDDR, per això van estar d’acord amb el 
govern quan aquest va introduir el dipòsit obligatori per a llaunes. El Ministeri suec de Medi 
Ambient va subvencionar el sistema amb 75 milions de corones sueques (equivalent a 
8.250.000 €). Més tard es va elevar la quota de recuperació i reciclatge de llaunes 
d’alumini al 90%. L’any 1991 s’incorporaren els envasos de PET a la Llei de reciclatge i 
s’implantà obligatòriament l’SDDR per a envasos d’un sol ús de PET. L’any 2010 s’estan 
plantejant d’integrar les llaunes d’acer  l’SDDR. 
 
Els resultats de recuperació són del 90% per les llaunes d’alumini i del 85% per les ampolles 
de PET. 
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Costos econòmics 
 
SDDR per a envasos d’un sol ús: 
 
<1 cèntim/any/envàs – Alemanya (llaunes, ampolles d’un sol ús de plàstic o de vidre) 
<25 cèntims/any/envàs – Suècia (llaunes), que cobreix el 70% de les despeses de maneig. 
<7 cèntims/any/envàs – Suècia (ampolles), que cobreix el 90% de les despeses de maneig. 
 
Els beneficis dels SDDR per a envasos són múltiples: ambientals, socials i econòmics. 
 
A Alemanya hi ha estudis (no extrapolables directament al context català, però sí 
orientatius) que mostren dades sobre la generació de llocs de treballs a partir de la 
implantació d'SDDRs. La ràtio de creació d’ocupació de l’SDDR per a envasos reutilitzables 
respecte el sistema d’envasos d’un sol ús és de 3:1 en el sector dels refrescos, i de 5:1 en 
el sector de les aigües minerals. Aquestes dades són especialment rellevants en el context 
actual de crisi econòmica.  
 
Els SDDRs per a envasos reutilitzables reforcen les economies regionals i promouen la 
diversitat de productes: a Alemanya hi ha més de 1.300 cerveseres, mentre que als EE.UU. 
només 3. 
 
Pràcticament la totalitat dels costos de gestió dels envasos l’assumeixen els productors, en 
canvi en el model actual de l’estat espanyol del SIG només assumeixen una petita part del 
cost total de la gestió i cicle de vida dels envasos. 
 
 
4.2. Impostos als envasos i responsabilitat ampliada del productor a 
Europa:  
 
A càrrec de Joan Salabert  
 
En el marc del Grup de Treball de la Fundació creat per a l’elaboració de la proposta de 
Llei catalana de prevenció de residus, s'ha estudiat la possibilitat d'implantar impostos 
ambientals sobre envasos. 
 
L’economia dels envasos (veieu primera taula ponència): 
 
- Quan els envasos es converteixen en residus aleshores intervé el sector públic 

(ciutadans) fent una internalització de costos privats que deriven en costos públics.  
 
- Productors, distribuïdors i consumidors no tenen en compte en les seves decisions que 

passa quan els productes esdevenen residus; ja se n'encarrega l'administració pública. 
Vist així, el que passa és que des de l'àmbit públic s’està subvencionant la generació de 
residus donant lloc a la paradoxa de que com millor sigui el sistema de recollida i 
tractament públic(pagat pels ciutadans) dels productes, més incentius tindran 
productors, distribuïdors i, fins i tot, consumidors per a despreocupar-se de generar 
residus. 

 
- El sector privat dels envasos i embalatges, representat per Ecoembes, està fent una 

doble externalització: cap al sector públic i cap al medi. Aquí és important la distinció 
entre consumidors i ciutadans, és molt diferent fer recaure el cost de gestió dels 
envasos en el preu dels productes de consum que a través d'impostos al ciutadà. 
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La Directiva Marc de Residus plasma la importància de les polítiques de responsabilitat del 
productor. Així l'article 8 anima els Estats a desenvolupar mesures per tal que la 
responsabilitat del productor s’ampliï a la vida dels productes com a residus (del bressol al 
bressol, ecodisseny). Responsabilitat ampliada que també es pot aplicar a 
electrodomèstics, piles i bateries, etc., no només envasos. 
 
Els impostos sobre els envasos i embalatges formen part de les polítiques de, per un 
costat, responsabilitzar als envasadors dels seus productes i, per l'altre, internalitzar els 
costos i els objectius ambientals en els processos de decisió econòmica i de consum: 
 

- Existeixen  experiències d'impostos generals sobre els envasos i embalatges (ex. 
Holanda) o específics (sobre bosses de plàstic, safates d'un sol ús, etc., ex. Irlanda). 

- Van acompanyats sovint d'impostos sobre abocament i incineració. Internalització 
dels costos ambientals dels tractaments finalistes. 

- Països europeus amb impostos sobre els envasos: a finals anys 70 i fins anys 90 es 
van aplicar impostos en el context de desenvolupar una "fiscalitat verda"; 
darrerament hi ha hagut una revifada i una redefinició. Països que tenen alguna 
forma d'impost sobre els envasos són: Holanda, Finlàndia, Dinamarca, Bèlgica, 
Països Baixos, Hongria. 

 
Objectius: prevenció, reducció i recuperació, responsabilitat ampliada del productor i 
fiscalitat verda. 
 
Els exemples de Bèlgica, Holanda i Dinamarca:  
 
Tot i que l'Agència Europea de Medi Ambient reconeix que és difícil tenir dades 
homogènies de la generació d'envasos, es pot afirmar que Bèlgica, Dinamarca i Holanda es 
troben en la banda alta de generació (150 kg/h i any). Catalunya està, en aquest sentit en 
un nivell també alt. 
 
Els tres països es troben també en un nivell alt de recuperació. Sobretot el cas de Bèlgica. 
 
Dinamarca 
També tenen SDDR reutilitzables i d'un sol ús. 
No adscrit al acord europeu del Punt Verd. Acord propi amb les empreses. 
Té una gestió de residus molt descentralitzada, on els municipis tenen motles 
competències. 
Ha desenvolupat altres impostos, sobre: aftalats*, etc. 

L'impost sobre els envasos finança part de la recollida dels envasos. 
L'import està establert en funció de l'impacte ambiental, a través d'ACV de cada envàs. 
 
Holanda 
D'aplicació recent, 2008. S'ha convertit en el gran finançament de l'SDDR i del SIG. 
Recau sobre tot tipus d'envasos i embalatges: primaris, secundaris i terciaris, sobre envasos 
de begudes, les bosses de plàstic, les vaixelles d'un sol ús, etc. 
 
Bèlgica 
Les empreses envasadores agrupades en un SIG paguen la totalitat del cost dels sistemes 
de recollida i recuperació dels envasos que determinen conjuntament amb ajuntaments i 
regions. Tenen també desenvolupat un SDDR d'envasos. 

L’impost sols pretén fomentar els envasos reutilitzables, per això la tarifa de l’impost sols 
distingeix entre reutilitzables i no reutilitzables. 

*Els aftalats són aditius sintètics que poden ser precursos de càncers i altres afectacions a la salut. S'apliquen a 
alguns tipus de plàstics, per donar-li flexibilitat com als PVC. 
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5. Estat i resultats de la reducció de la quantitat de bosses de 
plàstic.  
 
A càrrec de Rosa Garcia 
 
Fem aquesta presentació perquè la campanya Catalunya Lliure de Bosses és el precursor de 
la campanya de foment dels SDDR.  
 
Des de la FPRC valorem molt positivament la campanya Catalunya Lliure de Bosses pel gran 
suport rebut pels ens locals catalans, d’algunes associacions de comerciants, cadenes i 
comerços, d’institucions diverses, entitats, etc. Especialment des de les comarques 
gironines. 
 
La campanya Catalunya Lliure de Bosses ha permès passar del discurs del reciclatge a la 
reducció i la prevenció, i posar sobre la taula la problemàtica dels envasos i l’excés 
d'empaquetatge. 
 
 
5.1. Valorem l'estudi “Consum de bosses de plàstic a Catalunya any 
2007” 
 
Aquest estudi, realitzat per l’empresa Aleph, per encàrrec de l’ARC, va permetre obtenir 
el resultat d’un consum de 45 milions de bosses a la setmana. 
 
Metodologia per a poder comparar l’evolució de la distribució de bosses de plàstic en els 
propers anys: 
• 45 milions a la setmana (FPRC 14 milions al cap de setmana –cadenes-), 
• 325 bosses per habitant/any i unes 908 bosses per llar/any.  
• Una producció d’unes 18.600 tones de bosses/any. 
• Pel consum quotidià 1.800.000 bosses. 
 
Consum (anual) per tipus d’establiment:  
• Súpers: 1.143.120.213 bosses  
• Comerç urbà: 990.027.077 
• Hipermercats: 172.640.302 bosses 
• Als grans magatzems: 39.899.236 bosses 
• La mitjana de consum: 

– grans magatzems: 2 bosses/compra 
–  comerç urbà: 1’2 bosses/compra 
–  cadenes de pagament (DIA): 0’52 bosses/compra 

 
5.2. Experiència pilot de reducció de bosses a Abacus.  
 
La Fundació va realitzar la campanya durant tres mesos al primer semestre del 2009:  
 
• A tres centres: Girona, Sant Andreu de Barcelona i Sabadell.  

– Es redueixen 130.000 bosses. 
– Representa un estalvi energètic de 5.624 8 kwh i unes 2’88 tones de CO2. 
– Es venen 16. 821 bosses de midó i reutilitzables. 
– Un 41% s’enduen els productes a les mans i molts d’altres ho duen a les 

motxilles, altres bosses,... 
 
Objectiu inicial reduir el 30% de les bosses i en 3 mesos es va arribar a la reducció del 86%. 
I es valora molt positivament i amb les perspectives d’ampliar-ho a tots els  establiments. 
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5.3. Experiència a la cadena catalana de Bonpreu.  
 
Al març del 2008 s’inicià l’experiència de reducció de les bosses de plàstic, bonificant als 
clients que no l’agafin.  

• Abans de l’experiència es repartien 17’3 milions de bosses/any. 
• S’ha retornat als clients un import de 350.000 euros. 
• Reacció positiva clients-ciutadans: confiança, acceptació i major consciència i 

sensibilitat ambiental. 
 
Amb uns bons resultats de reducció del 40% de les bosses. 
 
5.4. Comissió de reducció de les bosses de plàstic.  
 
A partir de la pressió que es va exercir amb el suport a la campanya, el Parlament va 
aprovar una llei on es demanava la constitució de la Comissió per a obtenir una solució més 
enllà dels acords voluntaris.  
 
Text: Llei 16/2008 de desembre, de mesures fiscals i financeres d’elaboració de propostes 
per a “substituir la distribució gratuïta de bosses de plàstic de nanses al consumidor final 
pel sistema més adient que, més enllà dels acords voluntaris amb els distribuïdors, 
asseguri una reducció efectiva i sensible del nombre de bosses distribuïdes”  
 
Valoració del procés: 
 
Els agents socials van presentar unànimement la proposta de gravamen ambiental. Després 
de tot el procés, tant fabricants com distribuïdors van reconèixer que les bosses de plàstic 
té impactes ambientals i que és responsabilitat seva aplicar solucions. 
 
Presentació de la proposta de gravamen ambiental unànime dels sis agents socials (EdC, 
EA, UNAE, L’OCUC, UCC i FPRC). 

– Reconegut l’impost ambiental com a millor opció en el Dictamen de la presidència 
(Agència de Residus de Catalunya) i en els treballs i aportacions dels experts en les 
sessions de la Comissió. 

– Presentació d’una proposta de llei per a regular i limitar les bosses (FPRC i EdC). 
– Fabricants i distribuïdors reconeixen els impactes ambientals de les bosses, la seva 

responsabilitat i la necessitat de reduir el seu consum abusiu. 
– A la penúltima sessió els fabricants i distribuïdors presenten un acord voluntari per 

en 2 anys reduir el 30% de els bosses. Malgrat que aquesta proposta està fora de 
l’objectiu de la Comissió (Llei del Parlament 16/2008) 

 
Valoració resultats: 
 
Discrepància agents socials en la mesura: 

– insuficient, no dissuassiva i dilatació solució més eficaç, 
– pèrdua de l’oportunitat història d’aplicació de mesures fiscals, 
– adaptació als interessos privats (gran distribució), 
– manca de valentia i voluntat política per defensar i aplicar la millor alternativa- 

l'impost ambiental -. 
 
 
 

Presentació dels agents socials de 2 esmenes a la proposta d’acord (que la presidència no 
va recollir) per part dels agents socials: 

– Participació en el desenvolupament i control dels resultats. 
– Si al 2011 no s’assoleixen els objectius aplicar al 2012 del gravamen ambiental de 

0,20€.  

13 



 

El pacte de la bossa, una conclusió encertada? 
 
Característiques de l’Acord voluntari del sector de l’envàs (www.arc-cat.net) 
 

• campanyes de sensibilització pel foment de la reutilització  
• habilitació d’espais adequats pels carretons 
• campanyes per a la promoció del servei domiciliari 
• establiment de mecanismes de control de bosses dispensades 
• bosses reutilitzables de diferents materials 
• orientació dels consumidors per caixes (caixa verda, caixa ràpida) 
• polítiques comercials que potencien conductes ambientals respectuoses en el 

consumidor, com per exemple, el cobrament al consumidor del cost de la bossa en 
el cas que n’utilitzi o el descompte al consumidor del cost de la bossa si aquest no 
la utilitza.  

 
 
Desprès de l’acord voluntari 
 

• Entitats i ajuntaments que han sabut els resultats de l’acord de Presidència de la 
comissió de bosses ens han traslladat la seva decepció. 

• Segons fonts del sector de la distribució d’envasos, marxandatge, etc, des de la 
campanya ha augmentat significativament la quantitat venuda de bosses 
reutilitzables; en canvi, no es percep un canvi significatiu en el consum de bosses 
de plàstic. 

• Caldria fer un recull de totes les experiències i una valoració de les repercussions. 
 
 
5.5. Davant d’aquesta situació proposem i impulsem 
 
Demanar al Govern que no renuncií a l’opció de fiscalitat ecològica: 

• estudiar la Proposta de Llei presentada per la Fundació i EdC 
• elaborar els estudis necessaris per a posar a punt l’impost 
• crear l’observatori anual de bosses distribuïdes detectar l’evolució,  
• crear un organisme (com a Austràlia i Irlanda) de seguiment de les actuacions de 

prevenció de residus. 
 

A curt i mig termini: 
• A l’Estat: en la revisió de la LERE: incorporar l’impost ambiental a les bosses. 
• Posar en marxa el Registre de bosses en el Registre d’envasos. 
• Que l’ARC encarregui un ACV de les bosses i les possibles alternatives. 
• Enquestes d’opinió i percepció. 

 
I que proposem a partir d’ara? 
 
Campanya “Catalunya Lliure de Bosses”: avançar cap al seu objectiu principal: l’aplicació 
d’un sistema eficaç que redueixi la quantitat de bosses. 

• A finals del trimestre es farà valoració de reducció de bosses del 2009 i es 
convocarà la Comissió de seguiment. 

• Projecció del 3 juliol dia internacional sense bosses. 
• Maig 2010: 3er any de campanya:   

– Seguiment territorial: recull de les accions per reduir les bosses des de 
ajuntaments, Consells Comarcals, Associacions I gremis de 
comerciants,..Comarqes gironines són les pioneres!. 

– Valoració de la repercussió de la reducció de bosses. 
– Perspectives d’actuacions fins 2013. 
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6. Taula rodona. 
 
Josep Simó (ARC) 
No li toca en ell definir-se com a ARC sobre les actuacions que es proposen de fomentar els 
sistemes de dipòsit i retorn d’envasos i el canvi de model i normativa. 
 
Manifesta que davant qualsevol tipus de mesura l’administració ha de ser receptora del 
que la societat civil proposi. 
 
Des del DMAiH i l'ARC es porta anys impulsant propostes com la dels SDDR, però s'ha trobat 
sola respecte les administracions estatals. I al PROGREMIC proposen treballar en aquest 
sentit per anar caminant. 
 
Hi ha referents europeus importants com s’ha exposat.Els SDDR són sistemes complexes, a 
Alemanya està tot controlat, fins i tot la tinta amb la qual s'imprimeixen els logotips. Seria 
molt bo que els SDDR fossin impulsats des de l'Estat.  
 
Actualment s'està estudiant les possibilitats reals d'implantar SDDRs a Catalunya i que 
donen el suport en aquest procés. 
 
Mariona Virgili (CC Baix Empordà) 
A nivell de comarques interessa que es recicli el màxim dels residus i amb el mínim cost. 
Com més petit és el municipi, més es recicla. Hi ha diferències, el % depèn de la implicació 
del Consistori (alcalde i regidors) en el projecte de reciclatge. 
 
En municipals petits, es recull tot el vidre generat. L'èxit del vidre pot tenir diverses raons: 
El vidre tant comercial com domèstic és el mateix. És un sistema universal, conegut per 
tots els turistes. El vidre està integrat: com més reculls més cobres, incentiva a posar 
sistemes porta-a-porta. 
 
En canvi amb Ecoembes com més reculls, encara perds diners.   
 
Les mancances del SIG s'han de solucionar igualment, perquè els envasos subjectes al SDDR 
en altres països són una part, però no tots. 
 
Que l'envàs tingui un cost d'una banda és bo, però què passa amb els envasos que van a 
contenidor groc? Com incentives el ciutadà que posi el pot de iogurt al contenidor groc? 
 
Respecte la responsabilitat està d'acord amb el frau d'Ecoembes. Es sorprèn que 
l'Administració central no reguli la introducció d'envasos no reciclables (tap de silicona, 
pots de nespresso, etc.), hauria d’estar penat. 
 
Víctor Mitjans (FPRC) 
Posa de relleu la complexitat d'abordar la gestió dels residus, concretament els envasos 
(fracció més heterogènia i creixent). L'SDDR no és la panacea, però s'ha de complementar 
amb moltes altres mesures. Per exemple, l'administració hauria de regular la introducció 
d'envasos al mercat, com a societat no hauríem de permetre que un producte es posés al 
mercat sense un disseny pel seu desmuntatge, reutilització o reciclatge. 
 
En un context econòmic de crisi, seria interessant que les empreses facin recerca per 
avançar cap a la sostenibilitat. L'SDDR permet regular els envasos d'un sol ús de begudes, 
envasos en els que queda poc per fer mitjançant l’ecodisseny. A més són envasos que 
ocupen molt espai al contenidor groc, generant costos importants. L’SDDR és una eina que 
permet fer un pas endavant en la situació actual. 
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El nostre plantejament és treballar a diferents nivells. Disposem d'un dictamen jurídic que 
mostra que una Autonomia podria ser capaç d'implantar un SDDR per si mateixa, sempre 
complint les directrius de la DMR, sense distorsionar el mercat. Ara es tracta que l'ARC i 
DMAH prenguin valentia política. Creiem que s'ha de treballar de  manera conjunta: ens 
locals, societat civil, etc. 
 
Després de la presidència espanyola a la UE, és a dir a l’estiu, s'obrirà la revisió de la LERE, 
que serà el moment de mostrar que no és només la Generalitat qui demana la incorporació 
de l'SDDR sinó que els municipis demanen que es vagi més enllà (SDDR, solucionar el 
contenidor groc, implantar  eines de prevenció, estratègies d'ecodisseny, etc.).  
Des de la Fundació demanem que els ens locals donin suport a la campanya i la millor 
manera de mostrar-ho seria a través de presentar a aprovació la moció municipal. 
 
Joan Torres (Manresa) 
És d'una associació de veïns de Manresa, proposa el moviment veïnal participi d’aquests 
procés de suport i demana a la Fundació que faci alguna cosa al respecte. 
 
Francesc Fauria (Ajuntament de St Hilari) 
La proposta i iniciativa és molt positiva. L’Ajuntament de Sant Hilari va ser el primer en 
aprovar la moció per Ple el mes de juliol del 2009 i s’ofereix a formar part de la coalició o 
xarxa de suport pels canvis de model i de normativa. 
 
El municipi de Sant Hilari és terra d’empreses que extreuen aigües minerals i s’ofereix per 
a fer de pont entre la FPRC i les empreses envasadores d’aigua, per afavorir aquest procés. 
 
Mercè Girona (FPRC) 
Valora la proposta i la iniciativa de l’Ajuntament de Sant Hilari com a molt positiva.  
Agraïm el suport de l’ajuntament de Sant Hilari i recollim la proposta i l’oferta del 
contacte amb els envasadors d’aigua. 
 
Felip Puig (Empresa Spora) 
Els pressupostos d'Ecoembes no són gens transparents. Quins són els òrgans reguladors, 
gestors, etc.? 
 
Josep Simó (ARC) 
Se suposa que Ecoembes és una entitat sense ànim de lucre, els envasadors paguen una 
quota en funció del volum d'envasos que venen. La informació és pública, però no reben 
supervisió per part de les administracions. Fa poc hi va haver cert trasbals, perquè 
Ecoembes havien incrementat un 36% la quota que reben dels industrials. No sabem per 
quants envasos es cotitzen. Les seves auditories es poden consultar. 
 
Una coneguda marca de refrescos recentment ha tingut problemes per intentar evitar que 
els fabricants de la mateixa marca no ens envaeixin amb els seus productes. La mateixa 
marca fabricada a Polònia és més econòmica que la fabricada aquí. Fins i tot països que 
tenen desenvolupat un SDDR, com l'alemany, té acords amb els seus països fronterers. És 
un exemple que mostra la complexitat del tema. 
 
A Catalunya, Nespresso no s’hauria de posar al mercat si no està prou resolt el sistema clar 
de recuperació dels residus que produeix. Aplica un sistema de retorn en el qual els 
consumidors poden dur els envasos buits a la botiga, els porten a una empresa i xafen 
l'alumini, del marro en fan compost. Però no n'ha fet difusió, amb la qual cosa prova que 
no te gaire interès i responsabilitat amb els seus residus.  
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Mariona Virgili 
A les empreses petites envasadores quan demanen llicència d'activitats se'ls diu que la 
LERE els obliga a adherir-se al SIG o implantar SDDR. No hi ha cap control d'inspeccionar 
les empreses que no posen el punt verd. Ecoembes no fa res per incentivar el reciclatge. 
 
Tots els ens locals estarien encantats que les llaunes i les garrafes d'aigua es recollissin 
automàticament. Les llaunes de cervesa no són de retorn, ha aparegut una fracció que 
abans no teníem. 
 
Víctor Mitjans 
L'SDDR d'envasos reutilitzables es restringeix al sistema Horeca (restauració), però cada 
cop està més en perill (ex. substitució d'ampolla de vidre per llauna) sovint perquè és més 
econòmic, cosa que no hauria de passar i l'Administració hauria de vetllar-hi. 
Ecoembes no només és qüestionat pels ens locals, sinó també per les pròpies empreses 
integrants, arran de l'increment del 36% de la quota (diuen que és per la crisi). A França 
Ecoembalages havia utilitzar els recursos del SIG per a fer inversions alienes a l’objectiu 
d’Ecoembalage, i els va invertir en paradisos fiscals! A l'Estat espanyol s'ha encarregat un 
dictamen al Ministeri d'Economia per veure quina figura legal havia de tenir l'ens gestor del 
SIG per a que no passi com a França. 
 
Joan Salabert 
Quan es va aprovar la LERE, la gran patronal empresarial (CEOE) i el ministeri d’economia 
van ser els que pactaren les bases de com s’havia de finançar els sistema, i van optar pel 
model de gestió privada del que es recapta (amb el pretext que la gestió pública és pitjor) 
i es va constituí Ecoembes i el model actual de finançament que fa que el sector públic 
pagui la major part del que hauria d’assumir el sector privat, ja que aquest és el 
responsable dels residus. 
 
Des del punt de vista de les entitats ecologistes valorem la percepció que té tothom del 
contenidor groc de que és bo perquè estem reciclant, però cal tenir molt present que en 
realitat només estem recuperant el 16% dels envasos lleugers. El sistema de recollida ja ho 
preveia, millorar resultats posa en qüestió un sistema que s'ha esgotat també com a 
concepte. 
 
El SDDR reduirà els costos del SIG. Però els costos s'han de vincular més al volum que al 
pes, perquè el volum està més relacionat a les freqüències de recollida; per tant el SDDR, 
que reduiria el volum d'envasos que van al rebuig, també hauria de repercutir en la 
reducció de costos de la recollida municipal. 
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6. Conclusions 
 
A càrrec de  Mercè Girona 
 
Amb aquestes propostes s’està plantejant un canvi de paradigma, un canvi de model i de 
normativa al nostre país. No cal esperar que es donin les condicions a l’estat, malgrat que 
es pot fer de forma complementària, sinó que podem iniciar a casa nostra ara i que 
Catalunya pot ser el motor del canvi com molts d’altres aspectes ho ha estat.  
 
Per a desenvolupar aquesta proposta calen polítiques més ambicioses i valentes, per part 
del DMAH i el Govern català. 
 
Les intervencions de la Jornada avalen la diagnosi que fem de la situació i es valora 
positivament aquesta dinàmica de debat, sensibilització i de demanda de compromís al 
Govern català i al DMAH per als canvis necessaris.  
 
Es dóna suport a la campanya i a la presentació als locals de les comarques gironines de la 
moció de suport a aquesta iniciativa i a la creació de la coalició social per impulsar aquests 
canvis necessaris a Catalunya i a nivell d’estat. 
 
S’exposa els continguts de la campanya:. 
 
- Facilitar la presa de decisions des del món local per a promoure un canvi del marc 

legal que afavoreixi la reducció de residus i especialment estableixi un sistema de 
dipòsit, devolució i retorn dels envasos, amb l’objectiu de que els productors es facin 
càrrec del cost de la gestió dels envasos i no els municipis com fins ara i que augmenti 
la recuperació dels residus d'envasos. 

- Engegar una campanya: amb el suport dels ens locals, sectors econòmics i societat 
civil per presentar aquestes propostes de canvi de model: al Govern Català, al DMAH i 
al Parlament. 

- Objectiu vertebrar aquesta iniciativa com a xarxa de coalició: per a definir 
les bases i impulsar un nou model de gestió dels envasos. Proposta dirigida als 
ens locals, ens locals supramunicipals, les associacions municipalistes, 
institucions, embasadors, distribuïdors, recuperadors i entitats cíviques que hem 
promogut aquest debat i el suport de l’Agència de Residus de Catalunya.  

- Dur aquest debat a les diferents administracions locals, supramunicipals, a les 
Associacions municipalistes i als territoris: organització de debats als diferents 
territoris comarques, demarcacions,..i demanar el seu suport. 

- Donar suport a una proposta de Moció: amb l’objectiu de contribuir al debat 
per difondre i implementar aquest sistema i donar suport al Govern, al DMAH i a 
l’ARC pel desenvolupament d’aquesta futura normativa que ho faci possible i de 
crear complicitats i vertebrar una xarxa de suport municipal i ciutadana:“Per un 
model eficient de gestió d’envasos”. 

 
- La xarxa demana el suport i compromís del Govern i del Parlament català: per 

aquest canvi legislatiu i crear les condicions per al desplegament dels SDRR a 
Catalunya 
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Cap al mes de març volem disposar d’un gruix important d’agents socials, econòmics i 
administracions, universitats i centres de recerca, etc. per a donar pas a la constitució de 
la Coalició o Xarxa de suport. Esperem que molts ens locals, entitats i institucions de les 
comarques gironines en formin part. 
 
Es demanà als presents i al CILMA que continuïn donant suport i difusió a aquesta 
campanya i especialment en la presentació i aprovació de la proposta de moció municipal. 
 
Els ens locals poden fer molt per aconseguir aquest suport i invertir les tendències. 
Presentant i aprovant la moció i d’altres actuacions de suport i formar part d’aquesta 
Xarxa de pressió social i institucional. 

 

 
 
 
 
 
 
 

8 de febrer de 2010 
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