
Breu resum del viatge per conèixer el Sistema de dipòsit, devolució i 
retorn d’envasos reutilitzables i d’un sol ús a Alemanya

1. Viatge  organitzat  pel  l’organització  mediambiental  Deutsche  Umwelthilfe  i  la 
Fundació per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable

El viatge va comptar amb la participació de 26 persones majoritàriament de Catalunya, però 
també del Consell Insular de Mallorca, de Madrid, Canàries i Brussel·les.

Es  va  repartir  una carpeta  de documentació  als  assistents  catalans,  ja  que  aquesta  fa  més 
referència a les accions dirigides a formar la Xarxa de suport a Catalunya. Totes les visites, actes  
i entrevistes es van gravar per editar un Documental d’explicació del model i els avantatges dels  
SDDR i del procés de formació de la futura Aliança per canviar la normativa i el model de gestió 
dels envasos a l’Estat i a Catalunya.

La Maria Elander de Deutsche Umwelthilfe va fer molt bé d’amfitriona durant tota l’estada. Les  
traduccions  que  realitzaren  el  Víctor  de  la  Fundació  i  el  Miquel  de  TOMRA van  facilitar  la 
comprensió de les presentacions a les diferents visites.

     

2. Visita  a  un  supermercat,  sistema  automàtic  de  retorn  dels  envasos.  Gran 
Supermercat de la cadena Metro

El  personal  de  l'empresa  ens  va  exposar  les  innovacions  tecnològiques  que  la  cadena  ha 
implantat per facilitar la compra als seus clients.
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Seguidament vam fer un itinerari pel supermercat per comprovar aquestes innovacions i veure el 
funcionament del sistema automàtic de retorn d'envasos. 

   
Envasos i caixes reutilitzables dins les  màquines.  Gran oferta d’envasos i caixes reutilitzables.

Les  màquines de retorn accepten tant envasos reutilitzables (de vidre o PET i amb les seves 
caixes reutilitzables) com envasos d’un sol ús de PET i llaunes.

Els envasos de l’SDDR disposen d’una etiqueta homologada amb el seu corresponent codi de 
barres que identifica el tipus d’envàs i marca i les maquines dispensen un tiquet amb l’import de 
l’envàs retornat. Tots els envasos afectats pel SDDR d’envasos d’un sol ús tenen una caució de 25 
cèntims i de 8 o 15 cèntims per les ampolles reutilitzables. L’import del tiquet es pot cobrar a 
caixa o utilitzar-se per comprar; esmenten que l'afluència de compradors ha augmentat arran de 
l'aplicació del SDDR. Els envasos exclosos del SDDR la màquina els rebutja. Els envasos inclosos al 
SDDR són:  envasos  d’aigua mineral,  cervesa,  begudes  carbonades,  begudes  combinades  amb 
alcohol, refrescos i begudes dietètiques. 

Deutsche Umwelthilfe varen regalar una ampolla d’aigua a tothom que va anar molt bé per 
comprovar de primera mà el funcionament de les màquines i “jugar una estona”!
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Majorista / 
transportista

Les dades de 
reemborsament es 
transfereixen directament a 
l'operador del sistema a 
través de les màquines. Els 
envasos es compacten en 
origen per augmentar 
l'eficiència del transport.

Planta de triatge
 

 

El material compactat es embalat 
abans d'enviar al reciclador.

font: Norsk Resirk

Triple reconeixement;
1. Reconeixement de forma
2. Reconeixement de codi de barres
3. Reconeixement de material i/o 
etiqueta de dipòsit

Retorn automatitzat

3. Presentació  de  Deutsche  Umwelthilfe  (DUH)  “El  sistema  alemany  d’envasos 
reutilitzables  i  d’un  sol  ús  de  begudes-funcionalitat  i  efectes  ambientals”,  a 
càrrec de Maria Elander 

La Maria fa una exposició més reduïda del que havia preparat ja que no disposàvem de gaire 
temps. 
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Sistemes de dipòsit per envasos 
reutilitzables i no reutilitzables

• Deposit refund systems for one-way beverage 
containers

Consumidors

Punt de venda

envasador Productor d'envasos

reciclatge

instal·lació de processat
Triatge, densificació i 
embalat dels envasos

Logística i gestió de dades
Transport, control de fluxos,
facturació

Punt de recollida
Recollida d'envasos, 
Reconeixement a través 
de tecnologia de vending
invers

Envasos 
buits

Envasos  d'un
sol ús 
compactats
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4. Visita benzinera ARAL a Essen: sistema de retorn manual d’envasos

El 80% dels envasos d’un sol ús acollits  a l’SDDR alemany és recullen a través de màquines 
automàtiques i la resta (el 20%) mitjançant recollida manual.

Vam observar el funcionament del sistema manual de retorn: els clients retornen els envasos i 
els dipositen en bosses transparents; el personal de l’establiment torna la caució.

Un cop la bossa està plena, es segella mitjançant una tanca etiquetada amb codi de barres que 
conté el nom i l’adreça de l’establiment i l'empresa de recollida la duu a la planta de comptatge  
de la zona.

              

   
          Envasos amb les etiquetes de l’SDDR                     Caixes i envasos reutilitzables

Retorn manual del dipòsit 
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5. Visita  a  una  típica  planta  de  comptatge  per  l’SDDR  d’envasos  pel  sistema de 
recollida manual. Rhenus logístics a Essen.

Vam visitar la planta de comptatge de l'empresa Rhenus. Aquesta planta disposa de diferents 
zones: la zona de recepció, la d’emmagatzematge, les màquines de comptatge (petimeter) i la 
instal·lació de triatge i emmagatzematge dels envasos rebuts pel sistema de reton manual.

Primer es passa l’etiqueta de la bossa recollida a l’establiment, pel lector de codi de barres de  
la  màquina  i  es  buida  el  contingut  de  la  bossa  d’envasos  a  la  tremuja  de  la  màquina,  on 
posteriorment  passa  per  una  cinta  amb lector  òptic  que  compta  les  unitats  i  enregistra  el 
nombre i tipologia de tots els envasos. Si no llegeix algun envàs o identifica que no pertany a 
l’SDDR, el rebutja i posteriorment l’operari/ària de la màquina el descarta o el torna a introduir  
a la tremuja. Aquest recompte passa a l’ordinador que enregistra totes les dades i les transfereix 
a l’operador del sistema.

Un cop enregistrats els envasos, passen a la línia de triatge on es separen per materials: vidre a 
l’inici,  i  posteriorment  PET  i  llaunes  d’acer  i  d’alumini.  Finalment,  es  premsen  i 
s’emmagatzemen  i  també  s’enregistren  els  pesos  de  cada  material  abans  de  dur-los  als 
recicladors corresponents.

Com que no es disposa de fotos (a petició de l'empresa) adjuntem aquesta composició:
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Majorista /
transportista

Control 
manual de 
l'etiquetatge

Les bosses plenes es 
segellen i s'etiqueten 
amb un codi de barres 
que identifica el comerç

Planta de triatge

PETIMETER

Les llaunes I ampolles es compten mitjançant el “petimeter”. La 
informació recollida es transfereix a l'operador del sistem.
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Embalat

Retorn manual

6. Presentació a càrrec de Rhenus Logístics “Recompte, gestió de la informació a 
nivell  informàtic,  procés  de  compensació  financera  de  l’SDDR  alemany.  Hans-
Joachim Bevers 

Rhenus és la principal gestora logística del sistema de dipòsit alemany (60% en el recompte i el 
70% de la gestió). Realitza serveis de transport d'envasos (recollits manual o automàticament), 
així com de comptatge i compensació del sistema. Disposa de vuit plantes a Alemanya més una 
altra a França per realitzar el comptatge.

Tenen un flota de 150 camions per fer la recollida dels envasos del sistema automàtic i manual.  
Alemanya compta amb més de 8.500 màquines de retorn instal·lades. Cada planta necessita 
entre 80 i 120 llocs de treball en funció del nombre de torns (temporada alta o baixa). A banda, 
caldria comptabilitzar el personal administratiu, de transport i de tecnologies de la informació.
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A la planta arriben cada dia centenars de sacs amb envasos -de 10 a 20 milions d’envasos al dia- 
que són processats, comptats i facturats a cadascun dels clients. A l’estiu arriben més bosses.

En el debat apareixen diverses preguntes sobre el funcionament del sistema: quin és el balanç 
econòmic de transportar envasos buits?

Es respon que no es pot valorar el sistema en global per l'impacte que pugui tenir una petita 
part, cal analitzar-lo en conjunt. Amb el sistema antic (contenidor groc) només es recuperaven 
el 50% dels envasos i es transportaven sempre sense compactar, mentre que la resta anaven a 
incineració o embrutaven els espais públics. Amb el sistema de dipòsit, el 80% dels envasos es 
recuperen de manera automatitzada i  es  compacten abans de ser transportats.  La resta, es 
porten sense compactar però es  disposa de magatzems i  es  realitza el  transport mitjançant 
logística inversa per reduir el nombre de camions circulant.

També es  va  obrir  debat  sobre  el  funcionament  dels  sistema i  el  paper  de  l’organisme  de 
compensació  el  DPG,  que  es  va  exposar  i  aclarir  millor  en la  presentació  de  l’endemà del  
Wolfgang Ringel de l’empresa TOMRA.

Rhenus va oferir un piscolabis complet i molt llaminer.

Sopar a Colònia:

  

  

Tothom va aprofitar  el  sopar per intercanviar  opinions, debatre i  conèixer  les  persones que 
assistíem al viatge.
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7. “Història, legislació i experiències amb la introducció del SDDR d’envasos d’un sol 
ús des del 2003”. Ministeri Federal Alemany de Medi ambient, Bon, Departament 
de Residus. A càrrec de Thomas Schmid-Unterseh 

El Thomas Schmid-Unterseh ha participat com a expert en tot el procés durant 10 anys. 

Als anys 70 i 80 estaven molt generalitzats els sistemes de retorn d’envasos reutilitzables i la 
Llei  d'envasos  (Verpackungsverordnung) de 1990 va establir  que els  envasos  reutilitzables  no 
podien disminuir més de la quota del 72% del total dels envasos. Explica que Alemanya va optar 
pel dipòsit obligatori a un corrent d’envasos determinat per donar suport a la reutilització dels 
envasos així com per aconseguir objectius de reduir els  residus i  assolir  un grau més alt de 
reciclatge dels materials dels envasos i amb millor qualitat.

Introducció del SDDR d'envasos d'un sol ús 
per a protegir els envasos reutilitzables

1991 1997 1998 2003 2006

Introducció i revisió
de l'Ordenança
d'Envasos Alemanya

Introducció del 
dipòsit obligatori
per a envasos
d'un sol ús

2004

Procediment
de la 
Comissió
Europea

Quota alemanya
d'envasos
reutilitzables < 72% 
per primer cop

Simplificació de 
l'SDDR per a 
envasos d'un sol 
ús

Comunicació
Comissió
Europea 2009-
C107-01

2009

Al 1997 es detecta que els envasos reutilitzables disminueixen la seva quota per sota del 72% 
dels  envasos.  Aquest  esdeveniment  inicia  un  procés  de  debat  i  d’estudis  que  confirmen  la 
situació, amb l’oposició forta de fabricants que deien que no era possible millorar les quotes de 
reutilització i que l’SDDR no funcionaria.

Davant  l'aprovació  de  l’SDDR  per  a  envasos  d'un  sol  ús,  la  indústria  presenta  més  de  100 
denúncies i també dues a la CE. L’Estat alemany guanya els casos i l’any 2003 implanta l’SDDR 
per als envasos d’un sol ús, gestionat per Deutsche Pfandsystem GmbH, DPG. 

L'objecte  del  dipòsit  eren  els  envasos  més  pejudicials  ambientalment  per  a  les  següents 
begudes:  aigua  mineral,  cervesa  i  begudes  gasoses  sense  alcohol  elaborats.  Els  materials 
d’envasos afectats eren: metàl·lics, plàstics i vidre; i amb un volum entre 0,1-3,0 litres. El valor 
del dipòsit introduït era (i és) 25 cèntims d'euro. 

En  un  principi,  el  sistema  de  dipòsit  va  permetre  solucions  individuals  (Insel-Lösungen)  pel 
comerç minorista que va fer possible per una botiga acceptar només els envasos venuts per ell o 
per la seva cadena.

En conseqüència, el consumidor havia de tornar les seves ampolles a les botigues que havia 
comprat les begudes. Això va causar problemes d'acceptació per part dels consumidors, que en 
molts casos  optaven per no cobrar els  25 cèntims d'euro de dipòsit  a causa de la dificultat 
addicional.  
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Decisió del Tribunal de Justícia Europeu l’any 2004 

El 2004, el Tribunal Europeu va validar el dipòsit alemany pels envasos de begudes d’un ús com 
una  mesura  adequada  i  vàlida;  no  obstant  això,  també  va  declarar,  que  Alemanya  havia 
d’introduir un sistema més senzill per augmentar la comoditat per als clients i reduir al mínim 
les distorsions al mercat. 

Revisió del dipòsit d’un ús l’any 2006 

Després  de  revisar  el  Decret  alemany  d'envasos,  es  va  introduir  un  sistema  nacional  de  la 
devolució dels envasos de begudes en el sistema de dipòsit d’un ús que va eliminar les solucions 
d'illa i va establir que es podien retornar a tots els establiment, però amb l'excepció de les 
botigues de menys de 200 metres quadrats, que només estan obligades a acceptar els envasos 
que venen.

Tots els envasos de begudes d’un ús han de ser etiquetats amb el logotip de DPG i un codi de 
barres específic (etiquetatge obligatori, veure a sota). 

Etiquetatge obligatori dels envasos del SDDR d’un sol ús

Aquest any també es va ampliar l'abast del dipòsit per a incloure refrescos no carbonatats i les  
begudes alcohòliques mixtes. 

Revisió del dipòsit d’un ús l’any 2008 

El 2008, l'abast del dipòsit d’un sol ús es va ampliar un cop més per incloure també begudes 
dietètiques  com  refrescos  sense  sucre  i  aigua  amb  aire  afegit,  vitamines  i  minerals.  Però 
exceptuats encara els productes lactis, sucs de fruites i hortalisses, així com productes dietètics 
directament dissenyats per als nadons. 

A més del DPG-logotip i del codi de barres, es va introduir un etiquetatge obligatori dels envasos 
d’un sol ús com a “envàs dipòsit” en un lloc visible de l'envàs de beguda. 

El dipòsit d'un sol ús alemany: els resultats fins ara 

El Ministeri de medi ambient alemany va encarregar un estudi per a quantificar els resultats de 
l’aplicació dels SDDR i han confirmat i  reconegut en la cinquena revisió del Decret alemany 
d’envasos al 2008 els següents aspectes: que els residus han disminuït, que el reciclatge ha 
augmentat molt i que l’SDDR és un bon sistema, destacant els beneficis ambientals dels envasos 
reutilitzables.
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El Ministeri de medi ambient alemany informa que l’any 20091:

- La taxa de retorn d’envasos subjectes a l’SDDR per envasos d’un sol ús és del 98’5%, 
mentre que abans de la implantació de l’SDDR era al voltant del 40%. Abans el PET de les 
ampolles no era de suficient qualitat per tornar a fabricar ampolles, en canvi ara sí.

- Abans de la introducció de l’SDDR, anualment es llençaven entre 1 i 2 bilions d’envasos 
d’un  sol  ús  i  no  es  reciclaven  (que  representen  el  20-25%  dels  residus  d’envasos 
abandonats que contribueixen a la brutícia del carrer).

- Els envasos reutilitzables globalment no han augmentat els índexs de retorn, però pels 
diferents tipus de begudes s'han produït diferents efectes en direcció a augmentar la 
quota dels sistemes reutilitzables. 

o La  quota  de  mercat  d’ampolles  reutilitzables  de  cerveses  ha  augmentat 
significativament  des  de  l’aplicació  de  l’SDDR  per  envasos  d’un  sol  ús: 
actualment és del 84% i abans del 68%.

o La quota de les ampolles  reutilitzables  d'aigua està al  voltant del 26-32%. La 
davallada és atribuïble a pràctiques de dumping dels establiments de descompte.

o La quota dels envasos reutilitzables pels refrescos carbonatats és del 26%

Com a dificultats i aspectes a millorar, comenta que el dipòsit pel vidre és baix i que s’ha 
detectat certa confusió o manca de claredat en diferenciar els envasos d’un sol ús subjectes a 
dipòsit dels que no ho estan, així com els envasos reutilitzables. Enquestes realitzades mostren 
que el 85% de la població tenen dificultats en diferenciar els dos tipus d’envasos, però malgrat 
això el 85% de la població prefereix els envasos reutilitzables i no els importa la diferència 
d'import del dipòsit.

Actualment, i un cop més, hi ha discussió a Alemanya de quines accions noves i mecanismes es 
despleguen  per  assegurar  un  efecte  més  eficaç  per  protegir  i  augmentar  els  envasos 
reutilitzables, així com incrementar el reciclatge d’altres envasos. Les propostes que es debaten 
són:

- Augmentar el valor del dipòsit dels envasos de l’SDDR d’un sol ús per augmentar els 
índexs dels envasos reutilitzables.

- Millorar l’etiquetatge en la diferenciació de l‘SDDR dels envasos d’un sol ús dels envasos 
reutilitzables.

- Realitzar  ACV  dels  materials  més  adequats  per  a  envasos  reutilitzables.  El  perfil 
d’impactes ambientals d’envasos reutilitzables de PET resulta molt proper al d’envasos 
reutilitzables  de  vidre.  Des  del  punt  de  vista  ambiental,  sembla  que  el  vidre  és 
preferible.

- El PET reutilitzable és millor, des del punt de vista ambiental, que el d’un sol ús.
- Les llaunes són les menys ecològiques de tots els envasos.
- Hi  ha un  debat  sobre els  brics  amb les  entitats  mediambientals  que  qüestionen  les 

bondats d’aquest envàs.
- També les entitats ambientalistes alemanyes (incloent la DUH) proposen l’opció de la 

introducció  d’un  impost  ambiental  per  als  envasos  d’un  sol  ús.  Això  donaria  als 
consumidors un major incentiu perquè consumeixin begudes amb ampolles reutilitzables. 
Aquest impost seria addicional al dipòsit, tal com ja fa anys que s’està implementant 
exitosament a diversos països de la UE.

1 Veure l’informe de conclusions en anglès: German Federal Government, (2008), Answer on a written question 

from the greens in the German Parliament, [Antwort auf Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis90/Die Grünen 

“Entwicklung der Mehrwegquote in den Jahren 2005, 2006 und 2007 bei Getränkeverpackungen”], Drucksache 
16/7979, 06.02.2008
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El debat va ser interessant, especialment quan es va demanar l’opinió de com es podria aplicar 
al nostre país. De l’experiència alemanya va quedar clar que malgrat els canvis de color dels 
governs, els criteris tècnics i ecològics són els que han fet avançar el país en la millor direcció  
de protecció ambiental i que s’ha fet amb voluntat, convicció i valentia política.

 

En les fotos amb en Thomas Schmid-Unterseh el representant del Ministeri de Medi Ambient 
Alemany, se’ns veu satisfets de l’explicació de la seva experiència i amb l’esperança que a casa 
nostra també ho puguem aconseguir.

8. Presentació  “Els  sistemes  de  dipòsit  al  món  –un  resum  de  les  experiències 
mundials  i  una mirada retrospectiva dels  processos  de devolució.  A càrrec de 
Wolfgang Ringel de l’empresa TOMRA

La darrera sessió del viatge va tenir lloc a la seu de Tomra, a Hilden. A mode de resum es va fer 
una explicació dels sistemes de dipòsit implantats en diferents països i es va repassar de manera 
detallada el model alemany i el nòrdic. 

S'explica que hi ha diferents models de gestió de residus d'envasos en funció dels objectius polí -
tics que s'hagin marcat. L'assoliment d'aquests objectius, doncs, és una qüestió política. Per a ar-
ribar-hi existeixen diversos instruments, des de la recollida més simple fins als sistemes de dipò-
sit que permeten obtenir nivells de recuperació superiors al 90% dels envasos posats en circula -
ció.

  
No s'ha de veure els sistemes de dipòsit com a antiquats, de fet a la nostra vida quotidiana usem 
molts tipus de dipòsits: el carro del supermercat o el dipòsit pel lloguer d'un pis. 

En l'establiment d'un SDDR hi ha diversos actors:
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o Govern: estableix l'obligació legal i l'import del dipòsit.

o Consumidors: compren els productes i retornen els envasos.

o Punt de retorn: es produeix de manera manual o automàtica.

o Organització central: controla el sistema i gestiona el flux de diners i materials.

A continuació s'explica el model alemany i el nòrdic:

- El model alemany no té una organització central que controli tot el procés; el paper de 
l'organització central és únicament d'establiment de les regles i els estàndards i de verifi-
cació que els actors realitzen les tasques de manera adequada. L'intercanvi econòmic en-
tre productors i venedors es produeix a través d'empreses proveïdores de serveis, com 
Rhenus, que compten els envasos i facturen als diferents clients. El model alemany no 
compensa els punts de retorn per la seva tasca però aquests esdevenen propietaris dels 
materials retornats per la qual cosa els poden vendre i obtenir-ne benefici. L'import dels  
envasos no retornats se'l queda l'envasador, que és el primer a cobrar un dipòsit al llarg 
del procés. No se sap amb certesa però segurament l'import se'l reparteix també amb els 
punts de venda.

- El model nòrdic té un organisme central que estableix les normes i gestiona el flux mo-
netari i de materials. En aquest cas, l'organisme central també compensa els punts de re-
torn per les tasques que realitzen però es queda tant amb el valor dels materials recupe-
rats com dels imports no retornats.

Per la definició d'un sistema de dipòsit hi ha 9 factors a tenir en compte:

- abast legislatiu: quins productes són objecte de dipòsit?

- objectius i sancions

- import del dipòsit

- tipus d'envasos

- punts de retorn

- finançament del sistema

- quotes de maneig pels punts de retorn

- organització 

- logística
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22

Països/regions amb
SDDR per a envasos
d'un sol ús implantat

Països/regions en 
procés d'avaluació de 
l'SDDR per a envasos
d'un sol ús

Canadà

- 8 de 10 províncies tenen SDDR

- Implantats entre 1970 i 1997

EE.UU.

- 11 de 50 províncies tenen SDDR

- Implantats o extesos entre 1970 i 2008

- Recentment s'ha extès a nous productes – aigua, etc.

SDDR per a envasos d'un sol ús

Europa
10 països han introduït per llei
SDDRs per a envasos d'un sol 
ús
Sovint desenvolupats a partir
d'SDDR tradicionals per a 
envasos reutilitzables, molts
dels quals encara coexisteixen
Normalment inclouen
envasos per a: refrescos, aigua
i cervesa
Gestionats per una
organització pertanyent a la 
indústria, encarregada d'assolir
els objectius de recuperació
(excepte Croàcia, on el govern 
gestiona l'SDDR)

En resum: 

- els sistemes poden operar a un cost molt baix (<1 cèntim) i tenir nivells de recuperació 
molt elevats (>80%).

- desapareix l'abandonament a l'espai públic dels envasos subjectes a dipòsit.

- el govern hauria de regular i controlar el sistema.

- els punts de retorn haurien de ser manuals, o automàtics, sempre que surti més a comp-
te.

- Els consumidors haurien de poder retornar els envasos a tots els punts establerts i recu-
perar íntegrament i en metàl·lic l'import.
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9. Breu valoració dels assistents al viatge

Hem fet un breu resum de l’opinió de les persones que han respost l’enquesta que vam lliu-
rar-vos i de converses mantingudes durant el viatge:

1. Com valoreu el viatge?:  

a. Tothom valora molt positivament: tant pel contingut com pel fet de conviure du-
rant dos dies amb els actors més rellevants del sector. 

b. Ajuda a crear xarxa i teixir complicitats.

c. Molt clarificador de com funciona el sistema, les dificultats i els encerts i els rep-
tes que es plantegen a partir d’ara.

d. Interessant el paper que va jugar a Alemanya el Ministeri de medi ambient en 
aquest procés amb voluntat i valentia política.

e. Molt engrescador per trobar fórmules a casa nostra per superar la situació d’insos-
tenibilitat del model actual.

f. Ha estat útil per a contractar i valorar la realitat a Catalunya (i a tota Espanya,  
també) que ja fa uns quants anys que el sistema de recollida selectiva de residus, 
inspirat per la LERE, ja no funciona. O en termes més clars i objectius, no és efici-
ent. La llei dóna l’opció a les empreses a cobrar una quantitat en cada envàs de 
producte produït i la devolució d’aquesta quantitat quan l’envàs és retornat buit, 
o bé a acollir-se participar en un Sistema Integrat de Gestió (SIG) que recull els 
envasos i d’aquesta manera les empreses productores d’envasos no s’han de fer 
càrrec de la seva gestió. La majoria del sector ha preferit participar en el SIG i els 
resultats són més que decebedors.

2. Per d'altres viatges, què milloraríeu?: 

a. Tenir un xic de temps per intercanviar opinions entre els assistents. 

b. L'ordre de les explicacions es podria optimitzar una mica (primer explicar el siste-
ma, i després fer les visites al supermercat, planta, etc.)

c. El temps dedicat al Gran supermercat es podria reduir a la visita a l’espai de les  
màquines automàtiques de retorn, ja que va agafar molt de temps que hagués es-
tat útil per les exposicions i el debat.
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3. Ha cobert les vostres expectatives? Amb escreix.

4. Com us imagineu l'aplicació del model al nostre país? :

a. Difícilment  exportable  sense  una estratègia a  llarg  termini.  D'altra  banda  algú 
considera que posats a fer l'ideal seria combinar un SDDR per als envasos  reutilit-
zables amb una recollida dels d'un sol ús via contenidors com fins ara, amb un gra-
vamen ambiental sobre els materials dels envasos d'un sol ús que vagi decantant 
la balança cap als reutilitzables per convenciment econòmic. De fet aquesta era 
la proposta que, segons va explicar el representant del Ministeri, volia fer el go-
vern Federal alemany però que finalment no va reeixir.

b. La principal barrera la veig en la manca de l’hàbit de retornar els envasos. El punt 
de partida és molt diferent al d'Alemanya, sobretot per part dels consumidors. De 
totes maneres, l'elevat % de recuperació fa que valgui la pena introduir un SDDR a 
l'Estat.

c. Són temps de crisi i hem de ser capaços d’agafar l’onada de l’eficiència. Cal fer 
una reflexió per al canvi cap a l’eficiència, i sense pèrdua de temps, passar a l’ac-
ció. En aquest cas, cal un nou marc legislatiu per tal de garantir el compliment 
del principi de responsabilitat del productor i d’implementar sistemes més efici-
ents i sostenibles de gestió dels residus d’envasos. A nivell estatal és necessari 
modificar  la  LERE i  a  Catalunya  tenim les  competències  per  l’establiment  de 
l’SDDR d’envasos.

d. L’adopció d’un sistema de recollida i reciclatge d’envasos com l’alemany perme-
tria la reducció de l’abocament i incineració d’envasos, la reducció de la quanti-
tat de residus d’envasos que es troben entre la brossa de la neteja viària i, espe-
cialment, de platges; la incentivació de l’envasat en envasos retornables; la crea-
ció de llocs de treball (segons dades d’Alemanya els refrescos en envàs retornable 
creen el triple de llocs de treball respecte el d’un sol ús i les aigües minerals cinc 
llocs de treball per cada lloc que creen les ampolles d’un sol ús) i, per tant, esta-
ríem davant una oportunitat d’enfortiment de les economies locals; i a més a més 
de l’estalvi de recursos i d’energia, en tenir millors índexs de recollida selectiva i 
qualitat dels materials permet estalviar més recursos no renovables i reduir les 
emissions contaminants i amb efecte d’hivernacle del seu procés productiu. 

e. Important tirar endavant la xarxa de suport a Catalunya i a nivell d’Estat.

f. Caldria fer alguna Prova Pilot a Catalunya i demostrar l’eficàcia d’aquest sistema.

Per a la Fundació ha estat un plaer acompanyar-vos en aquest viatge i saber que ha estat útil per 
als qui heu assistit i especialment perquè ha servit, segons les vostres opinions, per avançar cap 
a  un  canvi  de  normativa  i  de  model  de  gestió  dels  residus  d’envasos  a  casa  nostra,  més 
sostenibilista i ecoeficient. Esperem que ens acompanyeu en aquest camí!

Veure documents penjats a internet:
1. Presentació Maria Elander de DeutscheUmwelthilfe
2. Conclusions de l'estudi del Ministeri de MA Alemany 
3. Presentació de Wolfgang de TOMRA
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