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1 INTRODUCCIÓ 

En el marc del que preveu el PRECAT20 (programa general de prevenció i gestió de residus i 
recursos de Catalunya 2020), l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) té previst iniciar els treballs 
per a l’elaboració d’una nova Llei de Residus catalana, que abordarà entre d’altres, noves 
estratègies de prevenció i gestió de residus i alhora, farà incidència en l’ús sostenible dels recursos 
aproximant-se a estratègies emergents d’economia circular i baixa en carboni.  
 
La redacció d’una nova Llei, planteja l’establiment d’uns nous reptes de futur a assolir i un full de 
ruta de les línies de treball i estratègies a seguir per aconseguir els objectius plantejats.  
 
L’evolució constant del món dinàmic que ens envolta i la creació de nous productes, serveis i 
solucions, genera solucions però alhora nous desafiaments als que cal fer front. Des d’aquest 
prisma cal avançar per a convertir-se en una societat que fa passes endavant per a que el seu 
progrés sigui més sostenible i aquest fet fa necessari disposar d’un marc normatiu català de 
referència actualitzat als nous temps i a les directrius europees i estatals. Catalunya en matèria de 
residus disposa principalment del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei reguladora dels residus, la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats, així com d’altres lleis de mesures fiscals, financeres i administratives.  
 
Atesa la voluntat que la nova Llei de Residus incorpori diversos punts de vista per a millorar la 
qualitat de la regulació, la seva eficàcia i legitimitat democràtica, l’ARC ha previst (addicionalment 
a la consulta pública electrònica abans d’elaborar projectes normatius, establerta per la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques) un 
procés participatiu dissenyat i gestionat de forma específica i amb la participació d’un suport 
especialitzat.   
 
L’objecte d’aquest document és la presentació dels resultats de les sessions realitzades durant el 
procés de participació vinculat a una nova Llei de prevenció i gestió de residus i d’ús eficient dels 
recursos de Catalunya. 
 
 

1.1 OBJECTIUS DE LA SESSIÓ DE PARTICIPACIÓ 
Els objectius de les sessions de participació han estat: 

OBJETIUS GENERALS:   

• Explicar el punt de partida pel que fa a la prevenció i gestió de residus i ús d’eficient dels residus 

• Generar un debat entre els participants per identificar conjuntament les principals aportacions 
per a la futura Llei de residus 

• Consensuar i prioritzar els reptes de futur 

OBJETIUS ESPECÍFICS DE LA SESSIÓ:   

• Recollir opinions i propostes concretes en relació a 6 temes estratègics de debat sobre la nova 
llei 

 

http://residus.gencat.cat/web/.content/home/consultes_i_tramits/normativa/normativa_catalana_en_materia_de_residus/decret_1_2009.pdf
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/consultes_i_tramits/normativa/normativa_catalana_en_materia_de_residus/llei_20_2009.pdf


 
 

 

6 

1.2 CALENDARI SESSIONS  
Al llarg del procés de participació ciutadana s’han dut a terme dos tipologies de sessions: 

• Les sessions territorials: dirigides principalment als ens locals i distribuïdes per les diferents 
demarcacions de Catalunya, per tal d’acostar i facilitar participació, copsant les opinions i 
aportacions a nivell de tota Catalunya i de forma transversal, s’han realitzat 5 sessions 
territorials presencials:  

 

 

• Les sessions sectorials: dirigides a un públic específic, s’han realitzat dues sessions presencials:  
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2 ASSISTÈNCIA 

En aquest apartat es presenta el detall de l’assistència de persones a les sessions de participació, 
així com la seva distribució segons el sector que representen (empreses, administracions locals, 
supramunicipals, entitats i altres com particulars, etc.). 
 

Taula 1. Nombre d’assistents a les diferents sessions territorials i sectorials realitzades fins el moment 

TIPUS SESSIÓ 
Nº 
SESSIÓ 

DATA SESSIÓ 
Nº 
PERSONES 

TERRITORIAL 

1 23/10/2019 Àmbit de les Comarques Gironines 24 

2 25/10/2019 Àmbit de les Comarques Centrals 22 

3 30/10/2019 Àmbit Metropolità de Barcelona 39 

4 31/10/2019 
Àmbits de les Terres de l’Ebre i del Camp 
de Tarragona 

11 

5 07/11/2019 Àmbits de l’Alt Pirineu i Aran i de Ponent 21 

SECTORIAL 

6 12/11/2019 
Adreçada al món empresarial 
(productors de residus) 

35 

7 20/11/2019 
Adreçada al món empresarial (gestors de 
residus) 

 

 
 

2.1 DETALL ASSISTÈNCIA SESSIÓ 6 
La sessió dels productors de residus, que es va realitzar a l’auditori de l’espai Bital d’Hospitalet de 
Llobregat va comptar amb la participació de 35 persones, les quals representaven empreses, 
entitats o d’altres, i estaven distribuïdes de la següent manera:  
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Figura 1 Repartiment dels assistents per sector. sessió Productors de residus 

 
 

 

Taula 2. Nombre d’assistents distribuïts per empresa, entitats, administracions i altres                      

NOM ADMINISTRACIÓ/EMPRESA/ENTITAT/ALTRES NOMBRE DE 
PERSONES 

Empresa 25 

Infor-consum, SL 1 

Eurofragance 1 

Naturgy 2 

Caprabo 1 

Envases Plásticos del Ter (Enplater) 1 

B. Braun Medical, SA 2 

Winamb Solucions, SL 1 

SARPI Constantí, SLU 1 

Noel Alimentaria 1 

Knauf Miret, SLU 1 

Poliespor, SA 1 

Parker Hannifin Manufacturing Spain, SLU 1 

Saneseco 1 

26%

71%

3%

Entitats

Empreses

Altres



 

 

9 

INFORME RETORN. SESSIÓ DE PRODUCTORS DE RESIDUS 

 

NOM ADMINISTRACIÓ/EMPRESA/ENTITAT/ALTRES 
NOMBRE DE 
PERSONES 

Araymond 1 

Laboratorios Maverick 1 

Bioma Group Environmental Solutions, SL 1 

Red Eléctrica de España, SAU 1 

Laboratorio Reig Jofre, SA 1 

Laboratorios Hipra, SA 1 

La Fageda 1 

Productos Giró, SA 1 

Repsol Química 1 

Covestro 1 

Administració local 0 

- - 

Administració supramunicipal 0 

- - 

Administració autonòmica 0 

- - 

Entitat 9 

Fundación ECOTIC 1 

Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla 2 

Associació Empresarial Química de Tarragona 
(AEQT) 

1 

ACES (Associació Catalana d’Entitats de Salut) 1 

Humana 1 

Unió de Pagesos de Catalunya 1 

Ciment Català 1 
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NOM ADMINISTRACIÓ/EMPRESA/ENTITAT/ALTRES 
NOMBRE DE 
PERSONES 

Fedequim 1 

Altres (Particulars, etc.) 1 

Joan Porro García 1 
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3 APORTACIONS 

En els següents apartats es detallen les aportacions realitzades pels assistents per a cada una de 
les taules temàtiques de debat. A continuació es detallen els temes que s’han tractat en cada taula: 
 

TAULA TEMES DE DEBAT 

Taula 1.  Ús eficient dels recursos / Consum i producció sostenibles 

Taula 2.  
Una gestió de residus coherent amb la jerarquia de gestió de residus i els nous 
objectius de les directives 

Taula 3.  Fiscalitat ambiental i transparència en els costos de gestió 

Taula 4.  Marc competencial i governança de la responsabilitat ampliada del productor 

Taula 5. Sector de la gestió de residus 

Taula 6. Aspectes transversals (Canvi climàtic, sòls contaminats i altres) 

 
Les aportacions a les diverses taules, a més es classifiquen segons si han estat resultat del treball 
grupal entorn la temàtica de discussió -opinions grupals- per tant disposen d’un consens d’un 
major nombre de persones1, o si han estat expressades a títol personal i de forma individual per 
algun dels assistents a la jornada -aportacions individuals-.  
 

3.1 APORTACIONS SESSIÓ 6. PRODUCTORS DE RESIDUS 

 

3.1.1 TAULA 1. ÚS EFICIENT DELS RECURSOS / CONSUM I 
PRODUCCIÓ SOSTENIBLES 

3.1.1.1 OPINIONS GRUPALS 

S’han proposat les següents estratègies bàsiques per a L’ÚS EFICIENT DELS RECURSOS: 

- Minimitzar en origen l’ús dels recursos, i apostar per l’I+D per assolir-ho (minimitzar en la 
producció dels productes)  

- Conscienciació del que suposen els impactes ambientals (donar-los valor), ja que hi ha un 
mal ús i/o gestió dels recursos 

- Incorporar la perspectiva ACV 

                                                                 
 
1 Segons el nombre total d’assistents a la sessió els grups de treball han variat en el nombre de persones que els 
formaven, el qual ha oscil·lat entre 4 i 6.  
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- Potenciar/incentivar l’economia circular i l’autoabastiment o autosuficiència en comptes 
de consumir els recursos primaris d’origen extern 

- Qualitat del residu per assegurar que serà un bon recurs, pel que cal premiar la gestió que 
ho assegura 

 
Pel que fa a la DISTRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES DESITJABLE s’han esmentat les següents: 

- Administració-empreses (públic- privat) 

- Manca d’incentivació de l’economia circular 

- Sensibilització i educació a tots els nivells 
 
S’indica el següent per a fer el REPARTIMENT entre les mesures de REGULACIÓ/INCENTIVACIÓ: 

- Coordinació entre l’administració i les entitats socials per a evitar el malbaratament de 
recursos (com aliments, tèxtil, etc.) 

- Incentius per minimitzar els residus i/o pel correcte reciclatge 

- Incentivar l’ús de productes que utilitzen la valorització de residus (sovint amb un cost 
més elevat) 

- Arribar a un equilibri, oblidant el lema de “qui contamina paga” sinó que l’incentivi el 
disseny de productes que es puguin aprofitar 

 
Pel desenvolupament que cal fer de la DIRECTIVA 904/2019 es planteja el següent: 

- Fomentar i incentivar el I+D en col·laboració público-privada 

- Adaptar les mesures a la realitat tecnològica 

- Conscienciació del canvi d’hàbits 
 
Les BARRERES ADMINISTRATIVES més importants per la transició cap a una economia circular que 
detecten a nivell sectorial els productors són les següents: 

- Burocràcia administrativa 

- Claredat de residus, valorització 

- Millorar la borsa de subproductes 

- Facilitar la declaració del fi de condició de residu 
 
Per GARANTIR LES INICIATIVES EMPRESARIALS en relació a l’economia circular i que tenen una 
resposta en L’ÀMBIT DEL CONSUM es proposa: una etiqueta que identifiqui diferents nivells de 
reciclatge (de més a menys difícil de reciclar), de reutilització de materials. 
 
Pel que fa altres comentaris d’aquesta taula s’indica: no paper 
 

3.1.1.2 APORTACIONS INDIVIDUALS 

A nivell individual s’indica el següent per a fer el REPARTIMENT entre les mesures de 
REGULACIÓ/INCENTIVACIÓ: depèn del residu i dels seus tractaments (tecnologia, localització, etc.) 
i del seu impacte ambiental. 
 
A nivell de BARRERES ADMINISTRATIVES més importants per la transició cap a una economia 
circular que detecten a nivell sectorial els productors són les següents: 

- Falta de gestors o capacitat d’alguns per a la gestió d’alguns residus 

- Limitacions en el tractament de residus que es poden valoritzar materialment i 
energèticament 

- Millorar l’oferta i proximitat dels gestors de residus 
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Per GARANTIR LES INICIATIVES EMPRESARIALS en relació a l’economia circular i que tenen una 
resposta en L’ÀMBIT DEL CONSUM es proposa: 

- Passaport del producte: especificant d’on venen els seus components i l’impacte en 
petjada de carboni indicador de reparabilitat i reciclabilitat. 

- Afegir identificació al producte: conforme s’ha assegurat que hi ha una empresa que ho 
pot reciclar (no només a nivell general) 

 

3.1.2 TAULA 2. UNA GESTIÓ DE RESIDUS COHERENT AMB LA 
JERARQUIA DE GESTIÓ DE RESIDUS I ELS NOUS OBJECTIUS DE 
LES DIRECTIVES 

3.1.2.1 OPINIONS GRUPALS 

Pel que fa a la implementació de la REUTILITZACIÓ i la preparació per la reutilització (PxR) dels 
residus procedents del consum es proposa: 

- Recollida selectiva a l’origen 

- Fomentar qui més recicli, pagui menys 

- Fomentar el porta a porta a tots els municipis  

- Augmentar la presència de deixalleries mòbils 

- Obligació que el productor ofereixi un servei de reparació del producte durant el període 
de vida útil d’aquest / tenir components de recanvi 

- Deixalleries com a punts de recol·lecció de components/recanvis per a la reparació de 
productes 

 
Els MODELs DE GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS que es proposen són els següents: 

- Model porta a porta 

- Foment de la logística inversa 

- Substitució de materials 

- Foment de la reutilització 

- Si es pot acreditar la correcta gestió privada dels residus comercials que es gestioni així, 
sinó que s’opti per la via municipal 

 
Per incentivar la demanda de les matèries recuperades es proposa: 

- Fomentar la borsa de subproductes 

- Que els residus que una empresa genera com a “subproductes” no s’imputin com a 
residus a la declaració de residus (DARI) 

- Incentius per fomentar la reutilització (econòmics o fiscals) 

- Garanties de qualitat 

- Optimització de processos, a més de baixar el cost de les matèries recuperades 
 
Així mateix es van plantejar altres comentaris en relació a la temàtica d’aquesta taula: 

- Potenciar/incentivar la inversió en noves tecnologies per poder valoritzar residus que van 
a rebuig per falta d’oferta en gestors/ tecnologies aptes per valoritzar certs residus 

3.1.2.2 APORTACIONS INDIVIDUALS 

A continuació es detallen les aportacions que s’han realitzat a nivell individual: 
 
Pel que fa a la implementació de la REUTILITZACIÓ dels residus procedents del consum s’ha indicat 
el següent 
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- Prohibir l’ús d’envasos d’un sol ús no reciclables o difícilment reciclables (tetrabricks, 
envasos que combinen diferents materials) 

 
A nivell individual, per incentivar la demanda de les matèries recuperades es proposa: 

- La necessitat de crear una borsa de subproductes per productors, gestors i fabricants 

- Incloure l’origen de les matèries primeres a l’adquisició/renovació de la llicència 
ambiental/autorització ambiental integrada (per tal de que sigui obligat declarar l’origen 
d’adquisició de les matèries primes) 

 

3.1.3 TAULA 3. FISCALITAT AMBIENTAL I TRANSPARÈNCIA EN ELS 
COSTOS DE GESTIÓ 

3.1.3.1 OPINIONS GRUPALS 

Pel que fa als residus i operacions que haurien d’estat sotmesos a imports de CÀNON superiors als 
actuals, s’indiquen: 

- Els residus industrials a abocador de residus no especials (sempre que no es justifiqui la 
impossibilitat de valorització) 

 
Com a DESTINS pel que fa a la recaptació del cànon es proposa: 

- Bonificació a les empreses que redueixen la quantitat de residus destinats a abocador 
respecte als anys anteriors 

- Campanyes de sensibilització empresarial i ciutadana 

- Millora de l’aplicació SDR (Sistema Documental de Residus de l’ARC) 

- Millorar l’oferta actual de gestors de residus 

- Fomentar opcions de valorització de residus versus deposició controlada en abocador 
 
Pel que fa a si als instruments de fiscalitat, caldria ajustar-los a INDICADORS de CANVI CLIMÀTIC es 
proposa: 

- Com un bon objectiu a mig-llarg termini els sembla bé, però abans caldria regularitzar-ho: 
o Definir un metodologia de quantificació del indicador de canvi climàtic (petjada 

de carboni per exemple?) 
o Fomentar l’ús d’indicador de canvi climàtic 

 
S’indiquen altres comentaris:  

- Més control als petits i mitjans productors de residus 

- Penalitzar els abocadors incontrolats de residus 

3.1.3.2 APORTACIONS INDIVIDUALS 

A nivell individual s’han realitzat les següents aportacions referent a les operacions i residus 
sotmesos al cànon: 

- S’hauria de fiscalitzar en base al seu impacte ambiental incloent el tractament i la 
tecnologia actual 

 
Com a DESTINS pel que fa a la recaptació del cànon es proposa: 

- Bonificació segons KPIs en comparació a empreses del mateix sector 

- Bonificació a I+D = economia circular 

- Recerca i desenvolupament en tecnologia de gestió de residus, per a que sigui més eficient 
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Pel que fa a si als instruments de fiscalitat, caldria ajustar-los a INDICADORS de CANVI CLIMÀTIC es 
proposa: 

- Que és una bona opció a indicadors globals, però també als propis de l’activitat (com per 
exemple indicadors de consums energètics, generació de residus, etc.) tenint en compte 
la tendència d’aquests indicadors propis. 

- Cal definir com s’informa al comprador/usuari del possible impacte que provoca aquell 
producte 

 

3.1.4 TAULA 4. MARC COMPETENCIAL I GOVERNANÇA DE LA 
RESPONSABILITAT AMPLIADA DEL PRODUCTOR 

3.1.4.1 OPINIONS GRUPALS 

Pel que fa a la Responsabilitat Ampliada del Productor (RAP), els assistents proposen establir els 
següents mecanismes a prioritzar: 

- Protocols per informar sobre els riscos associats al residu. Característiques de perillositat. 

- Depenent dels casos, escollir la millor opció (relacionat amb el càlcul de la petjada de 
carboni) 
 

Pel que fa a NOUS RESIDUS A APLICAR la RAP, es proposen: 

- Tèxtils 

- Voluminosos 

- Envasos rígids 

- Resines d’intercanvi iònic del tractament d’aigües (mecanisme similar a piles, RAEE o 
làmpades) 

I aplicar mecanismes que incloguin ecodisseny i un menor impacte ambiental. 
 
Per les MESURES/ACCIONS per als productes que ja formen part del RAP, però escapen del règim 
s’ha proposat:  

- Més difusió 

- Inspeccions 

- Millor divulgació sobre el règim de RAP, i dels diferents mecanismes i obligacions 

- Una etiqueta que diferenciï els que escapen del règim RAP (etiqueta en forma de fletxa 
de color vermell) 

 
Així mateix s’han indicat altres comentaris respecte el tema de debat de la taula: 

- La formació a les empreses en ecodisseny i anàlisis del cicle de vida dels productes 

- Millora de la gestió dels subproductes (actualment 1. Àmplia burocràcia per crear un 
subproducte i 2. Desconeixement de qui pot estar interessat en un determinat residu 
generat com a sub-producte) 

3.1.4.2 APORTACIONS INDIVIDUALS 

Pel que fa a la Responsabilitat Ampliada del Productor (RAP), a nivell individual, es proposa establir 
els següents mecanismes a prioritzar: 

- Sistemes d’informació i registre 
 

Pel que fa a NOUS RESIDUS A APLICAR la RAP, i els mecanismes es proposen: 

- Tèxtils. Mecanisme: prioritzant els acords voluntaris 

- Residus emergents (principis actius) 
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- Residus plàstics 

- Porex (poliestirè expandit) 

- Sal (del rebuig de l’aigua salada) 
Com a mecanisme s’indica l’obligatorietat dels envasos retornables (ampolles, etc.) 

 
I les MESURES/ACCIONS per als productes que ja formen part del RAP, però escapen del règim 
s’han indicat:  

- Els residus d’envasos de comerç on-line 
 

3.1.5 TAULA 5. SECTOR DE LA GESTIÓ DE RESIDUS 

3.1.5.1 OPINIONS GRUPALS 

Referent al PAPER que es planteja pel SECTOR PRIVAT I PÚBLIC en el desenvolupament de la gestió 
dels residus s’indica el següent: 
Pel sector públic: 

- Un marc legal clar i homogeni 

- La reducció de l’intervencionisme per afavorir el dinamisme del sector 

- Incentivar el pas de residus a recurs mitjançant la condició de subproducte i fi de condició 
de residu 

- Hauria de ser dinamitzador, no només sancionador. Anar de la mà del sector privat, 
sobretot en el buit de reciclatge d’alguns residus 
 

En el sector privat: 

- Ecodisseny 

- Millora continua de processos i de millores en l’eficiència energètica 
 
Per assegurar una OFERTA ACTUALITZADA, DIVERSA I ASSEQUIBLE en els serveis del sector de la 
GESTIÓ DELS RESIDUS s’indica el següent: 

- Retirant les través burocràtiques 

- Posar a disposició de l’entramat empresarial ajudes en el camp de la gestió dels residus: 
en formacions, consultors 

- Plataformes de circularitat de residus-recursos 

- Promoure activament la sinèrgia industrial 

- Fomentant activament la innovació i investigació en la valorització de residus 
 
I per L’ASSEGURAMENT DE LA CORRECTA GESTIÓ dels residus que es traslladen FORA DE TERRITORI 
CATALÀ es proposa: 

- Afavorir/incentivar la gestió interna i a nivell de comunitat autònoma 

- Pressionar l’estat perquè harmonitzi la gestió a nivell de requisits/normativa europea 

- Traçabilitat amb informació real 

3.1.5.2 APORTACIONS INDIVIDUALS 

Així mateix a nivell individual pel que fa al PAPER DEL SECTOR PÚBLIC en el desenvolupament del 
sector de la gestió de residus s’indica: 

- Les diferents administracions que treballin en els mateixos objectius sense contradir-se. 

- Incentivar aquells productors de residus que redueixen les tones de residus any rere any. 

- De la col·laboració contant (en el sentit de “treballar amb tu i no per tu”) 
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INFORME RETORN. SESSIÓ DE PRODUCTORS DE RESIDUS 

 

Respecte les altres qüestions de la taula de debat no s’indiquen comentaris individuals.  

3.1.6 TAULA 6. ASPECTES TRANSVERSALS (CANVI CLIMÀTIC, SÒLS 
CONTAMINATS I ALTRES) 

3.1.6.1 OPINIONS GRUPALS 

Els àmbits transversals que s’han proposat que caldria fer visibles en la nova llei, són els següents: 

- Definir el cicle de vida d’un producte en fase de disseny per garantir la minimització de la 
generació de residus i la seva gestió 

- Sensibilització i formació en l’àmbit municipal i industrial 

- La transició de residus a recurs 

- Visió de context global: per evitar dificultar la competitivitat econòmica/administrativa 
entre les empreses del territori front les de fora 

 
Referent a les restriccions/regulacions que cal establir sobre el model de gestió de residus, 
vinculades a la LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC es proposa:  

- Seguir la normativa europea (no incorporar ni complicar aquesta) 
 
I en el tema dels SÒLS CONTAMINATS es planteja que la futura llei hauria de: 

- Establir una definició clara, en el cas dels sòls alterats, de la necessitat d’actuació. Per 
valorar la necessitat d’excavació o priorització de bioremediacions que minimitzin la 
gestió de residus i consum de recursos. Calen ajuts en investigació en aquests tema. 

 
No s’indiquen comentaris respecte el repartiment de competències en el tema dels sòls 
contaminats.  

3.1.6.2 APORTACIONS INDIVIDUALS 

S’indica un comentari referent a les restriccions/regulacions que cal establir sobre el model de 
gestió de residus, vinculades a la LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC, i es proposa: la igualtat en 
la gestió de residus a nivell estatal (greuge comparatiu amb Catalunya). 

3.1.7 COMENTARIS RECOLLITS EN EL PLENARI FINAL 

Després del treball grupal i individual al voltant de les taules temàtiques i de compartir-ho i posar-
ho a debat, es va demanar als assistents que prioritzessin i se’ls va preguntar què consideraven 
que no hi podia faltar en la futura llei de prevenció i gestió dels residus i d’ús eficient dels recursos. 
A continuació es detallen els seus comentaris classificats per temes (cada comentari correspon a 
un assistent). 
 

TEMES COMENTARIS EN PLENARI FINAL 

TRANSVERSAL 
Concordança entre diferents administracions: tant a nivell ambiental/residus 
com sanitari (per exemple cas concret dels hospitals i els residus que es 
generen) 
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TEMES 
COMENTARIS RECOLLITS EN EL PLENARI FINAL – PRIORITATS EN LA FUTURA 
LLEI 

FISCALITAT I+D i fiscalitat en I+D 

TRANSVERSAL I 
RECICLATGE 

Administració actuï i posi recursos en els casos que manquen nivells de 
gestió per a que es donin les condicions adequades (per exemple residus 
que actualment no hi ha forma de gestió, pels que cal I+D) 

TRÀMITS PER AL 
RECICLATGE/ 
PREVENCIÓ/ ÚS 
EFICIENT DELS 
RECURSOS 

Administració creí un marc flexible i coherent, a més de treure barreres per 
a que administracions i empreses puguin connectar/crear sistemes 

PREVENCIÓ: 
TRÀMITS 
ADMINISTRATIUS  

Simplificació administrativa, en el cas de subproductes  

PREVENCIÓ Establir un marc legal clar per a posar fi a la condició de residu 

PREVENCIÓ 
Valorització dels residus: Facilitar el contacte entre productors de residus i 
possibles receptors d’aquests 

RECICLATGE I 
MATERIALS 
RECICLATS 

Afavorir la compra de material reciclat (potser amb algun distintiu) i ajudar 
als gestors a aconseguir residus de qualitat 

MATERIALS 
RECICLATS 

Establir un mínim de material reciclat en els nous productes, per afavorir-
ne l’ús 

ÚS EFICIENT DELS 
RECURSOS I 
RECICLATGE 

L’anàlisis del cicle de vida dels productes  

RECICLATGE I 3ER 
SECTOR 

Prioritzar la gestió dels residus amb un impacte social al darrera (inserció 
laboral, o altres). Reverteixi en el 3er sector. 

TRANSVERSAL 
Tenir en compte tots els vectors ambientals, no només residus (aigua, 
emissions, eficiència energètica) 

TRANSVERSAL 
Legislar no de forma genèrica, sinó tenir en compte sectors industrials 
(Diàleg) 
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4 INDICADORS SESSIÓ 

 

INDICADOR VALOR SESSIÓ PRODUCTORS DE RESIDUS 

Nombre de participants a la sessió 35 

Representació de diferents tipus 
d’agents en la sessió 

 

Agent  Nº assist. % 

Administració local 0 0% 

empresa 25 71% 

entitat 9 26% 

altres 1 3% 

Administració supramunicipal 0 0% 

Administració autonòmica 0 0% 

 

 

Nombre de participants que 
realitzen aportacions en el procés 
de participació (nombre: 
aportacions individuals: 
aportacions escrites + 
intervencions en el debat sessió; 
aportacions conjuntes grupals, 
etc.) 

6 aportacions grupals + 37 aportacions individuals (24 de 
les taules de debat i 13 en el debat en plenari) 
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5 RESULTATS DEL QÜESTIONARI 
D’AVALUACIÓ 

A cada assistent es va entregar un qüestionari per a que pogués valorar la sessió de participació. 
Del total d’assistents a la sessió, 35 persones, s’han rebut respostes per part de 23 persones. A 
continuació es detallen els resultats de la valoració general, mentre que a l’Annex II es detallen les 
valoracions respecte a la preparació, l’execució i el compliment de les expectatives de la sessió.   
  
 

 

Valoració general
BCN Productors

molt bastant poc gens NC
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INFORME RETORN. SESSIÓ DE PRODUCTORS DE RESIDUS 

 

6 RECULL IMATGES SESSIONS 

 

6.1 IMATGES SESSIÓ 6 

SESSIÓ PARTICIPACIÓ PRODUCTORS (12/11/19) 
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ANNEX I LLISTAT D’ASSISTENTS 

ANNEX. SESSIÓ 6. PRODUCTORS DE RESIDUS 

 Nom i cognoms 
NOM ENTITAT/EMPRESA 
/ADMINISTRACIÓ/PARTICULAR 

DISTRIBUCIÓ SECTOR: ENTITAT/EMPRESA 
/ADMINISTRACIÓ/PARTICULAR 

1 Ana Maria Chico Marcos Infor-consum, SL Empresa 

2 Anna Olea Morales Eurofragance Empresa 

3 Beatriz Larruy Alastruey Naturgy Empresa 

4 Cristina Madrilley Caprabo Empresa 

5 Cristina Roig Ródenas Fundación ECOTIC Entitat 

6 David Fernández Bayona Envases Plásticos del Ter, SA (Enplater) Empresa 

7 Esteve Font B. Braun Medical, SA Empresa 

8 Eva Butjosa Roca Winamb Solucions, SL Empresa 

9 Ferran Rufí Bravo SARPI Constantí, SLU Empresa 

10 Francesc Pou Bolibar Noel Alimentaria Empresa 

11 Gabriel Mestre Boada Knauf Miret, SLU Empresa 

12 Isidre Cañaveras González Poliespor, SA Empresa 
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INFORME RETORN. SESSIÓ DE PRODUCTORS DE RESIDUS 

 

 Nom i cognoms 
NOM ENTITAT/EMPRESA 
/ADMINISTRACIÓ/PARTICULAR 

DISTRIBUCIÓ SECTOR: ENTITAT/EMPRESA 
/ADMINISTRACIÓ/PARTICULAR 

13 Joan Porro García Joan Porro García Altres 

14 Juan Manuel Arjona Parker Hannifin Manufacturing Spain, SLU Empresa 

15 Judith Gómez García Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla Entitat 

16 Laura Halminen Saneseco Empresa 

17 Laura Martín Fortes 
Associació Empresarial Química de 
Tarragona (AEQT) 

Entitat 

18 Lluisa Jo Araymond Empresa 

19 Mar Paris Folch Laboratorios Maverick Empresa 

20 Maria Carmen Rodríguez Gómez B. Braun Medical, SA Empresa 

21 Maria Dolors Riu Sabata Bioma Group Environmental Solutions, SL Empresa 

22 María José Cirera Naturgy Empresa 

23 María Segura ACES Entitat 

24 María Trinidad Sala Acosta Red Eléctrica de España, SAU Empresa 

25 Mariana Franzon Humana Entitat 

26 Noemí Cañellas Boquera Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla Entitat 

27 Ramon Bella Recla Laboratorio Reig Jofre, SA Empresa 

28 Roser Costa Unió de Pagesos de Catalunya Entitat 

29 Sonia González Carrasco Laboratorios Hipra, SA Empresa 
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 Nom i cognoms 
NOM ENTITAT/EMPRESA 
/ADMINISTRACIÓ/PARTICULAR 

DISTRIBUCIÓ SECTOR: ENTITAT/EMPRESA 
/ADMINISTRACIÓ/PARTICULAR 

30 Susana Fuentes Puig La Fageda Empresa 

31 Victor Ferrando Sabaté Productos Giró, SA Empresa 

32 Violeta Vargas Ciment Català Entitat 

33 Martí Puig Fedequim Entitat 

34 Marina Martínez Repsol Empresa 

35 María Fayos Covestro Empresa 
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INFORME RETORN. SESSIÓ DE PRODUCTORS DE RESIDUS 

 

ANNEX II VALORACIONS DELS ASSISTENTS 

ANNEX II. SESSIÓ 6. PRODUCTORS DE RESIDUS 
 

      
 
  

Valoració de la preparació 
de la sessió
Productors

molt bastant poc gens NC

Valoració de l'execució de la 
sessió

Productors

molt bastant poc gens NC

Compliment de les 
expectatives
Productors

molt bastant poc gens NC
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