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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
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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) 

59 

 

2.1 DETALL ASSISTÈNCIA SESSIÓ 7 
La sessió destinada als gestors de residus, que es va realitzar a l’auditori de l’espai Bital d’Hospitalet 
de Llobregat va comptar amb la participació de 59 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 gestors de residus 

 
 

 

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

NOM ADMINISTRACIÓ/EMPRESA/ENTITAT/ALTRES NOMBRE DE 
PERSONES 

Empresa 40 

FCC Ámbito 1 

Soprema Iberia 1 

AC Legal Advocats 1 

Nordvert, SL 2 

NCG Iberia Reconditioning, SL 1 

Kreab 1 

Serveis Integrals de Residus de Catalunya 1 

Hierros y Desguaces Casanovas 1 

Eco-Equip SAM 1 

Recuperacions Masnou, SL 1 

Viuda de Lauro Clariana, SL 1 

3% 3%

20%

68%

5% Administració
supramunicipal

Administració autonòmica

Entitats

Empreses

Altres
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NOM ADMINISTRACIÓ/EMPRESA/ENTITAT/ALTRES 
NOMBRE DE 
PERSONES 

Containers del Berguedà, SL 1 

Tradebe 2 

Cator 1 

SUEZ RR IWS Ibérica 2 

Catalana de Residuos, SLU 2 

Òptima Residus 2 

Bioma Group Environmental Solutions, SL 1 

Foment del Reciclatge 2 

Ferrovial Servicios (Cespa) 2 

Casa Nualart, SL 1 

Griñó Ecologic, SA 2 

Centre de Triatge de Barcelona 1 

Recuperacions Sala, SL 1 

Distiller, SA 1 

Revibasa (Recuperadora de Vidrio de Barcelona) 1 

Saica Natur 1 

Electrorecycling, SA 1 

TRF Gestió de Residus, SL 1 

Vector Ambiental, SL 1 

Joan Porro Garcia (transports) 2 

Administració local 0 

- - 

Administració supramunicipal 2 

Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental 1 
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NOM ADMINISTRACIÓ/EMPRESA/ENTITAT/ALTRES 
NOMBRE DE 
PERSONES 

Gremi de Recuperació de Catalunya 1 

Administració autonòmica 2 

Departament de Territori i Sostenibilitat 1 

Agència de Residus de Catalunya (ARC) – 
Departament de foment de la valorització 

1 

Entitat 12 

Humana 2 

Fundación ECOTIC 2 

Ecoembes 2 

Ecovidrio 1 

Foro de Generadores de Energía de Residuos (fGER) 1 

ANGEREA (Asociación Nacional de Gestores de 
Residuos de Automoción) 

1 

Ciment Català 1 

GRCD (Associació Catalana de Gestors de Residus de 
Construcció i Demolició) 

1 

Compostcat (Associació de plantes de compostatge 
de Catalunya) 

1 

Altres (Particulars, etc.) 3 
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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 

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

Taula 5. Sector de la gestió dels 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 7. GESTORS 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 d’actuació per a L’ÚS EFICIENT DELS RECURSOS: 

- Incentius 

- Innovació 

- Un major control administratiu als productors de productes o a l’origen 

- Regulació de l’ús de matèries primes secundàries en el procés productiu 

- Coneixement del teixit empresarial 

                                                                 
 
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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Pel que fa a la DISTRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES DESITJABLE per a la implementació de l’economia 
circular s’ha esmentat el següent per cada actor: 

L’administració: 

- Control i seguiment  

- Regulador del productor, consumidor i gestor 

- Desenvolupament legislatiu 
Productors 

- Ecodisseny 

- I+D 

- Cap a l’economia circular 
Gestors: 

- I+D 
 
S’indica el següent per a fer el REPARTIMENT entre les mesures de REGULACIÓ i INCENTIVACIÓ: 

- Un 60% incentivació 

- 40% regulació 
 
Les BARRERES ADMINISTRATIVES més importants per la transició cap a una economia circular que 
detecten a nivell sectorial els gestors són les següents: 

- A nivell documental, més facilitat per gestionar un residu que un recurs 

- Complexitat descatalogar un residu 

- En general els tràmits administratius: lentitud i quantitat 

3.1.1.2 APORTACIONS INDIVIDUALS 

Pel que fa a les estratègies bàsiques d’actuació per a L’ÚS EFICIENT DELS RECURSOS s’ha proposat: 
promoure l’ús de materials reciclats per part de l’administració. 
 
Les BARRERES ADMINISTRATIVES més importants per la transició cap a una economia circular que 
destaquen els gestors són les següents:  

- Dificultats i poca agilitat en els processos d’autorització de les activitats 

- En la catalogació de fi de condició de residu  

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: 

- En el cas dels residus municipals: 
o Incentivar el SDDR (per a més productes a part dels envasos) 
o Fomentar la logística inversa per part del consumidor 
o Campanyes de sensibilització 
o Etiquetes en referència a la capacitat de reutilització (ecoetiquetatge) 
o Incentivar els tallers de reutilització amb botigues  
o Rehabilitar deixalleries 

 

- En el cas dels residus industrials 
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o Simplificació documental 
 
Referent al MODEL DE GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS es proposa: 

- A nivell competencial: que la gestió sigui de competència privada, per a optimitzar la 
valorització 

- A nivell operacional: es planteja una recollida selectiva itinerant i amb menys necessitats 
burocràtiques administratives 

 
Per incentivar la demanda de les matèries recuperades es proposa: 

- Incorporar els costos ambientals en les matèries primeres 

- L’obligació d’incorporar material reciclat en la producció de productes 

- Fomentar l’I+D per desenvolupar processos més eficients 

- Avantatges fiscals per matèries primeres recuperades (exempció IVA, etc.) 

3.1.2.2 APORTACIONS INDIVIDUALS 

A continuació es detallen les aportacions que s’han realitzat a nivell individual, sobre altres temes 
en relació a la temàtica d’aquesta taula: 

- Incentiu de la gestió de residus per part d’entitats socials i/o amb finalitats socials 

- Afavoriment de l’economia social i solidària 

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’estar sotmesos a imports de CÀNON superiors als 
actuals es comenta:  

- Que actualment els cànons de residus municipals i residus industrials no es troben 
equiparats. Cal unificar el cànon entre residus industrials i municipals (no entre 
operacions), i entre els residus de la construcció i els industrials.  

Així mateix s’indica que: 

- No s’està a favor de gravar tots els tipus de residus. Es proposa gravar i poder repercutir 
algun benefici en base la gestió del residu 

- En petites empreses s’és més favorable de les sancions, ja que les taxes són inassolibles 

- Cal potenciar la reutilització en front la deposició a l’abocador 

- Obligar i/o incentivar la reutilització 

- Els residus perillosos una part es valoritzen i la resta s’incineren 
 
Com a DESTINS pel que fa a la recaptació del cànon de la Generalitat es proposa: 

- Subvencionar:  
o Els subproductes (els recursos) 

- Incentivar a les empreses que ho fan correctament (es reverteixi el cànon) 

- Millorar la innovació 

- Caldria codificar correctament i/o separar el cànon municipal (200301) i industrial 
(191212) 

 
Pel que fa a si els instruments de fiscalitat, caldria ajustar-los a INDICADORS de CANVI CLIMÀTIC es 
proposa: 

- Que cal ajustar-los en la línia de que paguin menys impostos les empreses que contaminin 
menys. 
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S’indica un altre comentari sobre el tema de la taula: la necessitat d’unificar el cànon a nivell estatal 
per evitar la competència deslleial.  

3.1.3.2 APORTACIONS INDIVIDUALS 

A nivell individual s’han realitzat les següents aportacions referents al CÀNON: 

- Pels residus de rebuig caldria aplicar el cànon també als productors, no només al gestor 
(codis 200301, 191212, 191204). 

- Cànon segons impacte ambiental, diferenciant el tractament i el residu 
Pel que fa al DESTÍ del recaptat pel cànon, hi ha dues aportacions en el mateix sentit:   

- Subvencionar/ajudar/retornar a les empreses que realitzen investigació i 
desenvolupament per a la minimització i correcta gestió dels residus 

- També s’indica que en aquest sentit també s’ajudi als gestors. 

- I una aportació que indica que es destini a inversió en I+D per a la millora de la reciclabilitat 
dels plàstics (recuperació química) 

 
Pel que fa a si els instruments de fiscalitat, caldria ajustar-los a INDICADORS de CANVI CLIMÀTIC es 
proposa: que cal la petjada de carboni i el anàlisis del cicle de vida.  

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), es proposa establir els següents 
mecanismes a prioritzar: 

- Potenciar l’ecodisseny 

- Facilitar la reciclabilitat del producte 

- Transparència econòmica de la gestió (SIG) 

- Millorar l’actual sistema establert per la recollida, transport i tractament de RAEES (també 
a nivell de costos) 

- Potenciar el control de l’administració en alguns dels SIGs establerts 

- Campanyes de conscienciació (sobretot en el cas dels RAEEs) 
Pel que fa a NOUS RESIDUS A APLICAR la RAP, es proposen 

- Els residus tèxtils 

- Matalassos 

- Mobles 

- Aliments (malbaratament alimentari) 

- Gespa artificial  

- Tots: caldria que tinguessin una categorització de reutilització i reciclatge (similar a la 
classificació d’eficiència energètica) i en base aquesta categoria s’aplicaria la RAP 

 
I les MESURES/ACCIONS per als productes que ja formen part del RAP, però escapen del règim s’ha 
proposat actuar amb la inspecció i sanció/cànon.  

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: 

- Minimitzar els residus en origen a través d’una producció més sostenible 

- Bossa blockchain per a gestionar els diners de la RAP (transaccions més segures) 
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- Anàlisis dels SCRAPs i escandall de costos auditats del tractament dels residus 

- ACV del producte obligatori (prioritzant reducció, reutilització i en última instància 
reciclatge) 

- Involucrar als productors en la gestió (documental sobretot) 

- Gestió i revisió real dels estudis de minimització  
 
Pel que fa a NOUS RESIDUS A APLICAR la RAP, es proposen: 

- Tots els residus 
 
I les MESURES/ACCIONS per als productes que ja formen part del RAP, però escapen del règim s’ha 
proposat:  

- Igualar el sistema de control d’empresa privada a municipal 

- A més es comenta que els gestors tenen una pressió de l’administració més gran en aquest 
sentit, que els productors (sobretot els grans productors de residus).  

Com a altres comentaris que s’afegeixen a la temàtica de la taula s’indica: els SCRAPs financin el 
100% del cost de gestió.  

3.1.5 TAULA 5. SECTOR DE LA GESTIÓ DELS 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: 

- Fomentar sinèrgies entre el sector privat i el públic per trobar vies de gestió de residus 

- Invertir en formació i educació a nivell dels operaris que intervenen en la gestió de residus 
municipals (per exemple en deixalleries)  

- Conscienciació per aconseguir un món millor, treballant les 3R. 

- Implementar processos de recuperació de residus per a la reutilització 
Amb l’objectiu de reduir en l’inici, en previsió de la generació final dels residus/recursos, s’indica 
el paper de cada actor: 
Pel sector públic: 

- Incentivar/finançar la inversió en tecnologia per millorar, afavorir la recerca de nous 
processos de gestió. 

- Sector públic: vetlli pel compliment de la normativa i l’obligació dels fabricants i 
productors de facilitar la d’informació dels seus productes per a  un millor coneixement 
final de la seva gestió 

Pel sector privat: 

- Via gestors: implementar les noves tecnologies 
 
Per assegurar una OFERTA ACTUALITZADA, DIVERSA I ASSEQUIBLE en els serveis del sector de la 
GESTIÓ DELS RESIDUS s’indica el següent: 

- Agilitzar els processos de concessió i modificació de les autoritzacions i llicències de les 
plantes gestores 

- No limitar els volums de tractament de les plantes 

- Promoure una assegurança pels moments crítics deguts a baixades radicals de preus 
(problemes per gestionar els residus), a través de preus públics, assegurances de riscos. 

 
I per L’ASSEGURAMENT DE LA CORRECTA GESTIÓ dels residus que es traslladen FORA DE TERRITORI 
CATALÀ es proposa: 

- Assegurar el compliment de la normativa en vigor 

- Uniformitzar les taxes (cànon) a nivell de totes les comunitats autònomes 
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- Uniformitzar el sistema documental  

- Uniformitzar documentalment la traçabilitat dels residus, assegurant la traçabilitat dins i 
fora de Catalunya 

Per assegurar MILLORAR L’EFICIÈNCIA EN LES OPERACIONS DE VALORITZACIÓ, es proposa Millorar 
la selecció en origen dels residus que arriben a les plantes. 

3.1.5.2 APORTACIONS INDIVIDUALS 

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

- Facilitar canvis substancials i no substancials 

- Inversió 

- Compliment igual que s’obliga al sector privat 
Pel sector privat: 

- Una major col·laboració amb l’administració pública 
 
Per assegurar una OFERTA ACTUALITZADA, DIVERSA I ASSEQUIBLE en els serveis del sector de la 
GESTIÓ DELS RESIDUS, s’indica el següent a nivell individual: 

- Limitar un volum màxim a acceptar en les plantes de gestió de residus, però no específic 
per codi LER. 

 
I per L’ASSEGURAMENT DE LA CORRECTA GESTIÓ dels residus que es traslladen FORA DE TERRITORI 
CATALÀ es proposa: 

- Afavorir la gestió dels residus als petits productors simplificant els tràmits a realitzar 
(sobretot en el cas dels residus especials i perillosos) 

En aquest sentit s’indiquen dos comentaris: 

- No és possible l’assegurament de la correcta gestió fora de Catalunya, pel que la solució 
seria no destinar residus fora de la comunitat 

- Si es volen gestionar els nostres recursos, els residus no haurien de marxar de Catalunya 

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: 

- ACV (anàlisi de cicle de vida) 

- Ecodisseny 

- Implicació dels protagonistes (productors, gestors, administració) 

- Comunicació i informació: àgil i fluida 

- Incloure/admetre l’activitat de gestor de residus e n sòl no urbanitzable 

- Incloure una memòria de residus en els plans urbanístics generals i derivats 
 
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:  

- Incentivar les vies de valorització enfront les vies d’eliminació 

- Implicació de l’administració a nivell econòmic 

- Restricció de la deposició dels materials valoritzables 

- Restricció de la producció de productes no valoritzables 
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- Regulació d’exportació de residus 

- Incentivar mesures de captura de CO2 de les activitats 

- Incloure estudis de balanç ambiental (CO2) a les llicències ambientals 
 
I en el tema dels SÒLS CONTAMINATS es planteja que la futura llei hauria de: 

- Obligar a realitzar estudis de contaminació de sòl mentre l’activitat de gestió de residus 
estigui en funcionament 

- Definir quins són els paràmetres contaminants 

- Promoure un fons de compensació per descontaminar sòls quan no sigui possible trobar 
el causant 

3.1.6.2 APORTACIONS INDIVIDUALS 

A nivell individual, pel que fa als àmbits transversals que caldria fer visibles en la nova llei, s’indica 
l’ACV. 
 
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: incentivar la gestió de residus amb 
menys impacte ambiental, en base a l’estudi del seu ACV (tecnologia, ubicació, etc.) 

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 

REUTILITZACIÓ 
PxR el model francès: les deixalleries es converteixen en centres recuperadors 
(de PxR). Agents d’economia social sostenible ho distribueixen: béns destinats 
a persones que tenen menys recursos 

ÚS EFICIENT 
DELS 
RECURSOS I 
RECICLATGE 
EN RAP 

A nivell de RAP, l’ACV (anàlisis del cicle de vida) del producte és interessant 
(que es tingui en compte en el disseny d’un producte la gestió de quan el 
producte esdevingui residu, materials que el conformen, etc.) 

 
 

TEMES 
COMENTARIS RECOLLITS EN EL PLENARI FINAL – PRIORITATS EN LA FUTURA 
LLEI 

RECICLATGE 

Es proposa l’obligació a la transversalitat d’informació (materials que 
componen els residus), per a que els gestors puguin fer la tasca de 
valorització, de forma més eficient. 

Necessitat dels gestors de disposar d’un sistema transversal d’informació 
dels productes que gestionen. Per exemple en el cas dels RAEE: necessari 



 
 

 

18 

TEMES 
COMENTARIS RECOLLITS EN EL PLENARI FINAL – PRIORITATS EN LA FUTURA 
LLEI 

conèixer quins materials componen aquests residus. Els gestors han de fer 
una recerca pròpia, ja que ni fabricants ni distribuïdors els faciliten aquesta 
informació. 

CANVI CLIMÀTIC 
Nous projectes d’activitat incloguin: balanç ambiental (tones Co2 emetrà 
l’activitat i mesures de mitigació per reduir emissions). Per a penalitzar 
fiscalment l’emissió de Co2 

ÚS RECURSOS- 
MATERIAL 
RECICLAT 

Establir uns timings de compromís o l’obligació per part de l’administració 
que en un determinat període, es re-absorbeixin en el sistema productiu els 
recursos “obtinguts” de la gestió dels residus. Per facilitar l’economia 
circular. 

ÚS EFICIENT 
DELS RECURSOS I 
GESTIÓ DELS 
RESIDUS 

Ecodisseny dels productes és imprescindible (ja que preveurà com es 
gestionarà el producte quan esdevingui residu) 

(actualment es generen un determinats tipus de residus que encara no esta 
previst la seva forma de gestió, el que suposa que quan arriba als gestors, 
no es poden gestionar i a nivell de gestors es complicat avançar-se als nous 
productes que es fabricaran i que esdevindran residus) 

DOCUMENTACIÓ 
RECICLATGE 

Agilitzar tràmits i documentació necessària en la gestió dels residus (trasllat 
de residus, etc.) 

DOCUMENTACIÓ 

Agilitzar tràmits administratius, sobretot quan s’innova. 

Per exemple tràmit administratiu complex per: Valoritzar un residu d’un 
determinat codi, que anteriorment no era valoritzable. 

DOCUMENTACIÓ 
RECICLATGE 

Estandardització de la documentació de gestió de residus (a nivell de 
comunitats autònomes) o formació destinada a gestors 

DOCUMENTACIÓ 
També estandarditzar i simplificar documentació dins de Catalunya. Un 
document unificat útil per a tots els tipus de gestió i de transports 

DOCUMENTACIÓ 
RECICLATGE 

Diferenciació de grans productors i de petits productors de residus pel que 
fa a la gestió documental 

RECICLATGE- 
RECOLLIDA 
SELECTIVA 

Garantir la segregació de residus en origen, del 100% dels grans productors 
tant en l’àmbit comercial com industrial 

RECICLATGE 
Facilitar la gestió dels residus que generen els industrials i que serien 
assimilables a domèstics (cas per exemple d’una nevera del menjador de la 
planta) 
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4 INDICADORS SESSIÓ 

 

INDICADOR VALOR SESSIÓ GESTORS DE RESIDUS 

Nombre de participants a la sessió 59 

Representació de diferents tipus 
d’agents en la sessió 

 

Agent  Nº assist. % 

Administració local 0 0% 

empresa 38 64% 

entitat 12 20% 

altres 5 8% 

Administració supramunicipal 2 3% 

Administració autonòmica 2 3% 

 

 

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 + 36 aportacions individuals (23 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, 59 persones, s’han rebut respostes per part de 33 persones (el 
60%). 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
Gestors

molt bastant poc gens NC
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6 RECULL IMATGES SESSIONS 

 

6.1 IMATGES SESSIÓ 7 

SESSIÓ PARTICIPACIÓ GESTORS (20/11/19) 
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ANNEX I LLISTAT D’ASSISTENTS 

ANNEX. SESSIÓ 6. GESTORS DE RESIDUS 

 Nom i cognoms 
NOM ENTITAT/EMPRESA 
/ADMINISTRACIÓ/PARTICULAR 

DISTRIBUCIÓ SECTOR: ENTITAT/EMPRESA 
/ADMINISTRACIÓ/PARTICULAR 

1 Agata Soler-Roig Fundación Humana Entitat 

2 Agusti Gil Armengol FCC AMBITO SAU Empresa 

3 Albert Gornals Soprema Iberia Empresa 

4 Aleix Canals AC Legal Advocats Empresa 

5 Ana Verdes Hernanz Nordvert, S.L. Empresa 

6 Carmen Nebot Gil NCG IBERIA RECONDITIONING, S.L. Empresa 

7 Clara Pous Valls  Kreab  Empresa 

8 Cristina Roig Ródenas Fundación ECOTIC Entitat 

9 Eduard Abril Moneny 
CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS 
DEL VALLÈS ORIENTAL 

Administració supramunicipal 

10 Enric Ibáñez Nolla Ecoembes Entitat 

11 Fernando Cavero 
SERVEIS INTEGRALS DE RESIDUS DE 
CATALUNYA 

Empresa 

12 Flavia Galmarini DTES Administració autonòmica 
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 Nom i cognoms 
NOM ENTITAT/EMPRESA 
/ADMINISTRACIÓ/PARTICULAR 

DISTRIBUCIÓ SECTOR: ENTITAT/EMPRESA 
/ADMINISTRACIÓ/PARTICULAR 

13 Gonçal Casanova HIERROS Y DESGUACES CASANOVAS Empresa 

14 Iban Estrada Arazo Eco-Equip, SAM Empresa 

15 Ivet Llobet RECUPERACIONS MASNOU SL Empresa 

16 Joana Silvestre Fernández Viuda de Lauro Clariana, S.L. Empresa 

17 Jordi Caballol Xandri CONTAINERS DEL BERGUEDÀ, SL Empresa 

18 Jordi Guitart Escolà PARTICULAR Altres 

19 Jordi Salvany Sabaté 
Foro de Generadores de Energia de 
Residuos (fGER) 

Entitat 

20 Josep Pujol Rodrigo Tradebe Empresa 

21 
Juan Carlos Martín López de las 
Huertas 

NORDVERT, S.L. Empresa 

22 Lluís Gimeno Valls CATOR Empresa 

23 Marc Albiol Garcia Ecotic Entitat 

24 Marc Brugué Corberó SUEZ RR IWS Ibérica Empresa 

25 Marga Popis CATALANA DE RESIDUOS, S.L.U. Empresa 

26 Maria Bugeda Hernandez OPTIMA RESIDUS Empresa 

27 Maria del Sol Carramolino Optima Environmental Services, SL Empresa 

28 Maria Dolors Riu Sabata 
BIOMA GROUP ENVIRONMENTAL 
SOLUTIONS, S.L. 

Empresa 
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 Nom i cognoms 
NOM ENTITAT/EMPRESA 
/ADMINISTRACIÓ/PARTICULAR 

DISTRIBUCIÓ SECTOR: ENTITAT/EMPRESA 
/ADMINISTRACIÓ/PARTICULAR 

29 Mariana Franzon Humana Entitat 

30 Mariona Gisbert Gumí Foment del Reciclatge Empresa 

31 Marta Hernandez Garcia Gremi de Recuperació de Catalunya Administració supramunicipal 

32 Marta Hernández Molinero Ferrovial Servicios (Cespa) Empresa 

33 Mikel Aulet Balseiro Casa Nualart, S.L Empresa 

34 Montserrat Vinyals Salamo Joan Porro Garcia Empresa 

35 Natalia Ascaso Domingo GRIÑÓ ECOLOGIC, S.A Empresa 

36 Noelia Riesgo Centre de Triatge de Barcelona Empresa 

37 Noemi Nuñez CATALANA DE RESIDUOS, SLU Empresa 

38 Núria Creus Baró TRADEBE Empresa 

39 Oriol Echebarria Jardí FERROVIAL SERVICIOS Empresa 

40 Rafael Sierra Vazquez FOMENT DEL RECICLATGE SA Empresa 

41 Raquel Marin Alvarez Empresa Empresa 

42 Raquel Segovia Rodriguez 
ANGEREA (ASOC. NACIONAL GESTORES 
RESIDUOS AUTOMOCION) 

Entitat 

43 Sara González Sala Recuperacions Sala, SL Empresa 

44 Silvia Mayo Elias ECOVIDRIO Entitat 

45 Susanna Viera DISTILLER, S.A. Empresa 
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 Nom i cognoms 
NOM ENTITAT/EMPRESA 
/ADMINISTRACIÓ/PARTICULAR 

DISTRIBUCIÓ SECTOR: ENTITAT/EMPRESA 
/ADMINISTRACIÓ/PARTICULAR 

46 Violeta Vargas Ciment Català Entitat 

47 Joan Porro Garcia Joan Porro Garcia Empresa 

48 Maria Lopez ARC dept. foment valorització Administració autonòmica 

49 Vicente Díaz 
Revibasa (Recuperadora de Vidrio de 
Barcelona) 

Empresa 

50 Raquel Montiel Saica Natur Empresa 

51 Jordi Fargas GRCD.cat Entitat 

52 Joan Martí Suez iWs Empresa 

53 Josep Caminal Electrorecycling, S. A. Empresa 

54 Tania Rosillo Mogadas Empresa 

55 Imma Masana Trfsl Empresa 

56 Meritxell Torrentó Compostcat Entitat 

57 Manel Parga estudiant-particular Altres 

58 Maider St-Gerons Ecoembes Entitat 

59 Mireia Pou Vector Ambiental, SL Empresa 
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ANNEX II VALORACIONS DELS ASSISTENTS 

ANNEX II. SESSIÓ 7. GESTORS DE RESIDUS 
 

      
 
 
 

Valoració de la preparació 
de la sessió

Gestors

molt bastant poc gens NC

Valoració de l'execució de la 
sessió

Gestors

molt bastant poc gens NC

Compliment de les 
expectatives

Gestors

molt bastant poc gens NC



 

 

 


