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Sistemes de Dipòsit, Devolució i Retorn d’Envasos - Suècia 
 
 
 
Dades generals   
Població 9.148.093
Densitat de població 
(habitants/Km2) 20,7
PIB per capita  $         37,333
PIB creixement 1,70%
Taxa d’atur 6,40%
Moneda 1€ = 10,2 SEK
 
  
 
 
 Residus d’envasos 
 

 Material d’envasos Total (t) Reciclat (%) 
Valorització 
energètica  

(%) 

Total 
recuperació 

(%) 
Cartró 686.000 73 0 73 
Plàstic 191.316 41 12 53 
Metall 69.558 73 5 78 
Vidre 181.000 94 0 94 
  
 
 
 
 
 Fluxos de recollida municipal d’envasos 
 

  Envasos Tipus Objectius 
Returpack AB / Returpack 
PET llaunes i PET SDDR obligatori Llaunes: 90% recollida     

PET: 90% recollida        

Plastkretsen AB Plàstic Punt verd Recuperació: 70%  
Reciclatge: 30% 

Metallkretsen AB Metalls   Punt verd Reciclatge:70% 
Svensk Glasatervinning AB Vidre Punt verd Reciclatge:70% 

RWA Returwell AB Paper i Cartró Punt verd Recuperació: 70%  
Reciclatge: 40% 

Svensk Kartongatervinning 
AB Mixtes Punt verd Reciclatge: 65% 

 
 
 
 
 
 

Font: EEA (Agència Europea de Medi Ambient), 2009 

Font: Swedish EPA (Agència de Protecció Ambiental Sueca) 
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El Sistema Integrat de Gestió d’Envasos (SIG, Punt Verd) a Suècia és representat 
per Reparegistret AB (REPA), organització liderada per associacions de la 
indústria dels materials d’envasos. REPA recapta les quotes de la indústria i, 
juntament amb Förpackningsamlingen (una entitat recuperadora que existia 
abans del SIG), gestiona els sistemes de recollida per a residus d’envasos 
(excepte els envasos de begudes subjectes al sistema de dipòsit), tal com 
estableix la responsabilitat del productor. 
 
En general, es pot dir que una part de les ampolles de vidre i de PET són 
reutilitzades; una altra part dels envasos de vidre, metall, paper i cartró i 
plàstics rígids són reciclats; mentre que el plàstic film i els envasos de paper que 
es troben al final de la seva vida útil (ja no poden ser reciclats) són habitualment 
incinerats.    
 
L’economia aplicada a la gestió dels envasos afavoreix la incineració, la qual 
darrerament s’ha estès molt. L’Agència de Protecció Ambiental Europea (EPA) 
està considerant la possibilitat d’introduir un cànon d’incineració similar al cànon 
d’abocament per tal d’aturar aquesta expansió. 
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  SSDDDDRR11  dd’’eennvvaassooss  dd’’uunn  ssooll  úúss  ppeerr  aa  bbeegguuddeess  
 

 Introducció 
 

 
La història del dipòsit per a envasos no reutilitzables a Suècia va començar a 
inicis dels anys 80. En aquell moment el més antic productor d’envasos, PLM 
(actualment Rexam), volia construir una nova planta de llaunes a Fosie, a prop 
de Malmö. 
  
PLM va valorar les perspectives d’èxit de les llaunes d’alumini per a begudes en 
el mercat suec. El càlcul d’oportunitats va resultar ser positiu, així que PLM va 
sol·licitar l’aprovació per a construir i gestionar una nova planta. Però just abans 
de rebre l’aprovació de les autoritats, PLM va començar a construir assumint el 
risc. 
 
En aquell moment es percebien les llaunes de begudes com una de les principals 
fonts de brutícia per abandonament de deixalles. Moltes organitzacions 
ecologistes van veure amb mals ulls la construcció de la nova planta perquè faria 
augmentar el nombre de llaunes venudes a Suècia. 
 
El Ministre d’Agricultura d’aleshores, el Sr. Dalgren, va assumir la responsabilitat 
sobre el tema i es va fer càrrec de redactar una llei adequada. 
 
L'essència de la llei va ser la responsabilitat, per part de la indústria implicada, 
de recollir i reciclar com a mínim el 75% dels envasos posats al mercat fins l'any 
1987. La indústria implicada constava dels fabricants d'envasos, els envasadors i 
cerveseres, majoristes, importadors i minoristes. 
 
El 18 maig de 1982 el Parlament suec va aprovar la Llei de reciclatge de llaunes 
d'alumini (SFS 1982:349). 
 
No només PLM tenia un interès econòmic en l'expansió de les seves activitats 
relacionades amb les llaunes, sinó també els envasadors i el sector minorista. Les 
oportunitats de diversificació dels productes i la millora logística que 
representava l’expansió de la llauna explicarien el consentiment de totes les 
parts implicades. 
 
Després d’avaluar diversos esquemes de recollida, les parts implicades van 
arribar a la conclusió que l’única manera que podrien assolir aquest ambiciós 
índex de reciclatge era a través d’un SDDR. 
 
El control de la posada en marxa de l’SDDR central va ser amb PLM. L'òrgan 
d'administració -la recent creada organització Returpack AB- va ser en els 
primers anys situat a Malmö i exclusivament amb personal cedit per PLM. 
 
Després d'una primera fase d'execució, Returpack AB es va traslladar a Estocolm, 
on la influència dels productors de begudes va augmentar. El personal de la MD 
pertany al negoci de les begudes. 
 

                                                 
1  Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn d’envasos (SDDR). 
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El Ministeri suec de Medi Ambient va subvencionar el sistema establert amb un 
préstec especial de l'Estat, amb 75 milions de SEK (corones sueques). 
 
 
 
 Legislació 
 
L'obligació de reciclatge de llaunes d'alumini està coberta en la llei des de 1982 
(SFS 1982:349), però el sistema respectiu, que compleix aquesta llei, es va posar 
en marxa l’1 de març de 1984. 
 
 
Llei (1982:349) sobre el reciclatge d'envasos d'alumini de begudes 
 
§ 1 Aquesta llei és d’aplicació per a les activitats implicades en el reciclatge 
d'envasos de begudes d'alumini (llaunes d'alumini) a través d'un SDDR per a 
aquestes llaunes. 
 
§ 2 Una activitat tal com es descriu en el punt § 1 només pot ser gestionada per 
una entitat que hagi estat aprovada pel govern. L’aprovació ha d’estar subjecte 
a condicions que són necessàries per qüestions generals / socials. 
 
§ 2 bis Els que comercialment importen llaunes d'alumini, amb o sense contingut, 
han d’informar-ne al govern o l’autoritat atorgada pel govern. 
 
§ 3 El Govern pot establir normes, com per exemple impostos d’importació a les 
llaunes d'alumini i altres normes necessàries per tal de garantir que les llaunes 
nacionals i importades, amb o sense contingut, puguin competir en igualtat de 
condicions, quan s'introdueix un SDDR. El Govern podrà transferir a una autoritat 
la competència per introduir aquestes normes. 
 
§ 3 bis ha estat cancel.lada a través de la llei (2002:406) 
 
§ 4 Multes o fins a un any de presó és la pena per a aquells que intencionadament 
o per negligència greu: 
1. incompleixin el punt § 2 o no compleixin amb les condicions establertes per a 
la seva aprovació d'acord amb el punt § 2 
2. incompleixin § 2 bis 
3. incompleixin els reglaments establerts en virtut de les disposicions del punt § 
3, o 
4. subministrin informació falsa sobre les condicions que són importants per a 
(altres) accions que es realitzen per orientar les decisions a nivell d'impostos. 
Reglament (1994:2034) 
 
Disposicions transitòries 
2002:406 El paràgraf cancel·lat continua com a referent fins a 1 de gener 2003. 
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La quota de recuperació i reciclatge de llaunes d'alumini va ser augmentada fins 
a 90%. Actualment el govern està treballant en la integració de les llaunes d’acer 
en l’SDDR. 
 
L’any 1991 la llei de reciclatge va incorporar el PET, i el corresponent dipòsit 
implantat l’any 1994. 
 
No hi ha legislació sobre els SDDR per a envasos reutilitzables, els quals han estat 
promogut pels propis productors de begudes (sobretot cervesa) des de 1885. 
 
L’impost més antic sobre envasos de begudes no subjectes a dipòsit fou abolit 
l’any 1993, quan es va introduir la normativa sobre la responsabilitat del 
productor per a materials d’envasar. Aquest impost afectava principalment dos 
grups, els fabricants d’envasos de begudes i els envasadors / importadors.  
 
L'Associació Sueca de Cervesers -que administra l’SDDR d'ampolles reutilitzables - 
no ha detectat cap impacte negatiu significatiu en el seu sistema d’envasos 
reutilitzables, després de la supressió de l'impost. 
 
L’abolició de l'impost sobre envasos no va tenir cap efecte en l'impost sobre el 
contingut -segueix existint un impost sobre l'alcohol. Per exemple, s’aplica un 
impost especial de 1,47 corones sueques per litre i percentatge a la cervesa amb 
un volum d’alcohol superior a un 2,8%. Aquest alt impost provoca considerables 
importacions privades dels països veïns de la UE, que no tenen impostos elevats. 
 
L'antic SDDR per a ampolles reutilitzables de vi i begudes espirituoses va ser 
abandonat el 1998. La quota de mercat del sistema reutilitzable havia caigut del 
80% el 1992 a només el 35% el 1997. 
 
Avui dia, a part dels envasos reutilitzables, només els envasos d’un sol ús 
d'alumini i PET per a cervesa i refrescos estan subjectes a dipòsit. El dipòsit és de 
0,5 corones sueques (0,05 €) per llaunes, 1 SEK (0,11 €) per ampolles PET fins a 
1L i 2 SEK (0,21 €) per a ampolles PET superiors a 1L. Els minoristes que venen 
begudes en envasos inclosos en un SDDR no estan obligats a acceptar el retorn 
dels envasos buits subjectes a dipòsit. 
 
 
 Principals actors 
 
L’SDDR per a envasos d’un sol ús a Suècia és 
gestionat per Returpack AB, una entitat sense ànim de lucre, propietat conjunta 
de la indústria dels envasos, indústria de begudes i minoristes. 
 
Les condicions de la propietat són avui en dia les mateixes que a l’any 1984. 
 

• 49% PLM (ara Rexam),  

• 49% cerveseres i fabricants de refrescos 

• 2% minoristes.  

 
No obstant, la proporció de vots és igual, cada una de les parts esmentades té 2 
vots. 
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A l'inici de l’SDDR per a llaunes, el sector minorista, per exemple, va ser la força 
impulsora de la decisió que ells mateixos compressin les màquines necessàries 
per a l'acceptació dels envasos i que més tard rebessin una quota de maneig per 
cada envàs retornat a Returpack. 
 
 
 
 Execució 
 
Returpack és responsable de la gestió de l’SDDR per a les llaunes d'alumini i 
ampolles PET. També és responsable de coordinar la recuperació en cada etapa 
de l’SDDR. 
 
Quan els envasos de begudes d’un sol ús (PET o llaunes) són venuts des de la 
fàbrica de cervesa / l’envasador o posats al mercat per l'importador, s'informa a 
Returpack, que és qui rep els imports dels dipòsits respectius i les quotes 
d'administració. Les quotes d'administració varien, segons el material i la quota 
de retorn. Aquestes s’acorden cada any segons el pressupost. 
 
El PR (punt de retorn) recupera el dipòsit de Returpack, ja sigui mitjançant els 
comptes de les màquines automàtiques de retorn (MR) en un procediment 
d'acreditació directa o a través de recomptes en concepte dels envasos acceptats 
manualment. A més, el PR rep una quota de maneig per contenidor retornat, en 
funció del material i de l'acceptació. 
 
Tots els envasos són recollits i transportats de nou a la mateixa estació central, 
la fàbrica de Händel, que es troba a Norrköping, al sud-oest d'Estocolm. 
 

 
 



 

Apartat de correus 218 :: 08750 Molins de Rei :: Tel. 93 668 61 07 :: info@residusiconsum.org :: 
www.residusiconsum.org 

 7 

Atès que el material de rebuig és propietat de Returpack podrien utilitzar els 
ingressos de les vendes per finançar l’SDDR. 
 
Avui en dia, hi ha aprox. 10,000 punts de venda (botigues de queviures, botigues 
de conveniència, benzineres, quioscs) dels quals aprox. 6,000 estan equipats amb 
la tecnologia de MR per a l'acceptació dels envasos. El nombre de màquines per 
al retorn d’envasos d’un sol ús subjectes a l’SDDR és superior a 6,500. 
 
Totes les llaunes d'alumini són exclusivament retornades a través de MR, la qual 
cosa es remunta a 1996, quan Returpack va decidir subvencionar-lo totalment. 
Així es va donar suport financer als minoristes que encara no havien invertit en 
tecnologia de MR. La raó principal d'aquesta estratègia de subvenció és l'alt grau 
d'automatització de més del 80% en el retorn dels envasos i els costos 
d'infraestructura relativament alts per al 20% restant manual d’envasos 
manejats. Els alts costos de funcionament no estaven justificats des del punt de 
vista econòmic. 
 
Els envasos acceptats per les MR són recollits en sacs o caixes de cartró. Aquests 
sacs i caixes de cartró són estandarditzats i cada PR els ha de comprar. 
L'estandardització dels dispositius d'emmagatzematge i de transport és necessària 
per fer el procés més eficient en tota la cadena. 
 
Els envasos de PET rebuts de forma manual han de ser recollits per separat en 
sacs estandarditzats, proporcionats per les cerveseres o pels majoristes i pagats 
per cada PR. Quan s'omple un sac, la botiga l’ha de precintar d’una manera 
especial i enganxar-hi una de les etiquetes subministrades. Aquesta etiqueta 
indica l'origen serialitzat per al recompte del dipòsit i per a la seva posterior 
devolució. 
 
 
 
Etiquetatge d’envasos 
 
Returpack demana l'etiquetatge visual dels envasos de begudes inclosos en 
l’SDDR. La seva finalitat és donar informació tant als consumidors per tal 
d’aconseguir altes taxes de retorn, com al PR que accepta els envasos 
manualment. 
 

Etiquetatge de les llaunes            mida mínima 10 x 15 mm 
 

Etiquetatge de les ampolles PET     també han de contenir l’import 
respectiu del dipòsit 
 
 
A més de l’etiquetatge visual, els envasos han de portar codis de barres 
específics de Returpack. 
 



 

Apartat de correus 218 :: 08750 Molins de Rei :: Tel. 93 668 61 07 :: info@residusiconsum.org :: 
www.residusiconsum.org 

 8 

Costos de participació 
 
Per a l’envasat de begudes en ampolles de PET cal un permís especial de maneig, 
que ha de ser part d'un sistema de reutilització o reciclatge. Cada productor / 
envasador o l'importador ha de signar un acord amb Returpack-PET, qui demana 
l'autorització a la Direcció Sueca d’Agricultura. 
  
El cost d'aquest permís de manipulació és de 10.000 corones sueques anuals 
(1.100 €/any), recaptats per la Direcció Sueca d’Agricultura. La quota cobreix el 
període d’un any natural. Si el permís és concedit a mitjans de l’any, aleshores 
es paga la meitat de la quota, és a dir 5.000 corones sueques. 
 
A més de la quota anual, cal pagar a Returpack: el dipòsit i les despeses 
d'administració per envàs posat en circulació. 
 
Els imports del dipòsit per envàs són els següents: 
 

• Llauna 0,45 SEK/0,0495 € excl. IVA (net); 0,5 SEK/0,055€ incl. IVA (brut) 

• PET ≤ 1l 0,89 SEK/0,0979 € excl. IVA; 1,0 SEK/0,11 € incl. IVA 

• PET > 1l 1,79 SEK/0,1969 € excl. IVA; 2,0 SEK/0,22 € incl. IVA 
 
Les quotes netes d’administració per envàs són: 

• Llauna  0 SEK  

• PET ≤ 1l  0,27 SEK/0,0297 € excl. IVA 

• PET > 1l  0,77 SEK/0,0847 € excl. IVA 

 
Per a les ampolles PET de color cal afegir un recàrrec especial de 0,15 corones 
sueques (net), l’equivalent a 0.0165€, en concepte de classificació, sigui quin 
sigui la mida de l’envàs. 
 
 
Retorn automàtic 
 
Tal com s’ha esmentat, el retorn dels envasos a través de les MR és el factor que 
més contribueix al balanç cost-eficiència del sistema de recollida. 
 
La compactació dels envasos respon a 2 motius: en primer lloc la devaluació 
immediata dels envasos, de manera que el retorn és possible només una vegada. 
En segon lloc la compactació redueix el volum dels cossos buits, cosa que millora 
l'emmagatzematge i la logística posterior. A causa de la compactació les llaunes 
redueixen el seu volum en una proporció de 1:7, mentre que les ampolles de PET 
ho fan en la proporció de 1:2,5 o 1:3. 
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Despeses de maneig (minoristes) 
 
La quota neta de maneig que es paga als PR varia depenent del tipus 
d'acceptació –les màquines de compte obtenen major quota pel seu maneig. 
 
 
Per a envasos comptats a través de màquines les quotes són les següents: 

• Llauna  0,14 SEK/0,0154 € net 

• PET ≤ 1l 0,50 SEK/0,055 € net 

• PET > 1l 0,60 SEK/0,066 € net 
 
 
Per a envasos acceptats manualment: 

• Llauna 0 SEK, a través de retorn manual ja no acceptats pel sistema 

• PET ≤ 1l 0,40 SEK/0,044€ net 

• PET > 1l 0,40 SEK/0,044€ net 

 

 
Recollida, transport i processament 

 

Independentment de si el material és acceptat pel PR de forma manual o amb 
l'ajuda de la tecnologia de les MR, les pròpies cerveseres realitzen el transport a 
la planta central. Aquest funcionament té el sentit d’usar la capacitat de 
transport de la distribució inversa, solució més rendible i efectiva per a l’SDDR 
de Suècia. 

 

Les quotes de recollida i transport per unitat pagades per Returpack són, per 
envasos ja comptats i compactats: 
 

• Llauna  0,06 SEK/0,0066€ net 

• PET ≤ 1l 0,14 SEK//0,0154 € net 

• PET > 1l 0,36 SEK/0,0396 €  net 
 
Envasos no comptats o no compactats tenen les següents tarifes: 

• PET ≤ 1l 0,09 SEK/0,0099 €  net 

• PET > 1l 0,34 SEK/0,0374 €  net 
 
Finalment s’embalen bales d'alta densitat de PET clar i llaunes d'alumini. 
Aquestes bales s'emmagatzemen fins que un camió nou està llest per al seu 
enviament a diferents recicladors. 
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Al voltant del 50% del material PET retornat és utilitzat per a la fabricació de 
noves ampolles PET. La part restant s'utilitza per a la fabricació d'altres 
productes, com ara suéteres, etc. 
 
El 100% de les llaunes d'alumini rebut es reciclen en noves llaunes. 
L'any 2002 dels 940 milions de llaunes, el 86% van ser retornades, i dels 300 
milions d'ampolles de PET, el 78% van ser retornades. 
 
Les llaunes d'alumini d’importació privada, per exemple de botigues lliures 
d'impostos, són acceptades i reciclades, però no es paga cap dipòsit. 
Atès que Returpack és el propietari del material, es queda els ingressos generats 
per aquestes vendes i són utilitzats per a reduir la contribució de la indústria. 
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Resultats 
 
L'eficàcia i l'èxit de l’SDDR es mesura amb les taxes de retorn per envàs. 
La taxa de reciclatge de les llaunes d'alumini en els darrers anys s’ha 
desenvolupat així: 

 
Font: AB Svenska Returpack 
 
 
 
Els percentatges de reciclatge de les ampolles de PET des de 1994 fins 2008 van 
ser els següents: 
 

 
Font: AB Svenska Returpack-PET 
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Finançament 
 
Atès que Returpack és una organització sense ànim de lucre, els seus 
pressupostos i despeses han d’ser planificades amb una visió de llarg termini. 
 
Els principals paràmetres que afecten els ingressos són els següents: 
 
 

 Quota d’Administració per envàs 
Les despeses d'administració per envàs és una quantitat variable per any 
fiscal, que depèn del material i la quota de retorn previst. S’acorda un 
cop l'any basant-se en el pressupost. 
A causa de l'alt valor de l'alumini i la quantitat relativament alta de 
dipòsits no reemborsats la quota és 0 per les llaunes. 
 

 
 Valor dels metalls 

Atès que Returpack és el propietari del material, es queda els ingressos 
generats per aquestes vendes i són utilitzats per a reduir la contribució de 
la indústria en les despeses d'administració per envàs. 

 
 

 Dipòsit 
L’IVA es paga de la indústria o l'importador, sobre la base dels seus volums de 
vendes. 

 
 

Els principals paràmetres influents en les despeses són els següents: 
 

 
 Quotes de maneig 

La quota neta de maneig que es paga als PR varia depenent del tipus 
d'acceptació – les màquines de compte obtenen major quota pel seu maneig.  

La quota de recollida i transport a les fàbriques de cervesa també varien 
en funció de les circumstàncies anteriorment esmentades. 

 
 Administració  

Aquesta part cobreix el cost de l'organització Returpack, les seves despeses 
generals, les activitats de marketing i la contribució anual a la Fundació 
"Mantenir Suècia Neta”. 
 

 Reemborsament del dipòsit 
Els PR reben els dipòsits, ja sigui en base els recomptes de les MR o, a la planta, 
després de comptar amb el comptador d'envasos. El 2002 Returpack va acumular 
el 14% dels dipòsits de la llauna, així com el 22% dels dipòsit de PET, la qual va 
permetre reduir la contribució de la indústria. 
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 Transport al reciclador 
Returpack cobreix les despeses de transport dels materials de la seva fàbrica als 
recicladors respectius. L'any 2001 el balanç de costos-beneficis per a les llaunes i 
les ampolles PET va ser el següent: 
 

• Llaunes 
Unitats venudes: 916 milions llaunes; taxa de retorn 85% 

 
 

RETURPACK (llaunes) Economia 2001 

Venda de les restes d'envasos 23%   Transport al Reciclador 2% 

Quota d'administració 0%   Administració 10% 

Dipòsit 77%   Quota de maneig 27% 

      Reemborsament del dipòsit 61% 

Total Ingressos 58 m €   Total Despeses 58 m € 
Font: AB Svenska Returpack 
 

• PET 
Unitats venudes: 245 milions d’ampolles; taxa de retorn 78% 
 

 
RETURPACK (PET) Economia 2001 

Venda de les restes d'envasos 5%   Transport al Reciclador 2% 
Quota d'administració 24%   Administració 6% 
Dipòsit 71%   Quota de maneig 36% 
      Reemborsament del dipòsit 56,00% 

Total Ingressos 41 m 
€   Total Despeses 41 m € 

Font: AB Svenska Returpack 
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 Referències 
 
ECOTEC in association with CESAM, CLM, University of Gothenburg, UCD and IEEP,  
Study on Environmental Taxes and Changes in the EU 
 
REXAM BEVERAGE PACKAGING, EAN-kod för dryckesburk till Nordiska marknaden  
 
AB SVENSKA RETURPACK 
 
THE CHAMBER OF COMMERCE OF EAST SWEDEN ON BEHALF OF SIDA – JUNE 2001, 
Market Brief – Bottled water, soft drinks and beer 
 
SWEDISH BREWERS ASSOCIATION 
 
NOTISUM MILJÖ 
 
GREEN ALLIANCE – OCTOBER 2002, Creative policy packages for waste: Sweden 
 
SWEDISH MINISTRY OF ENVIRONMENT – NOVEMBER 2000, Waste management and 
producer responsibility – goals and results 
 
REPA, Annual Report 2001 


