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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 va preveure en el marc de la tramitació de la nova llei 
(Gràfic 1) (addicionalment a la consulta pública prèvia 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 accions 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, 
com són les sessions presencials i el qüestionari en línia (concretament els resultats d’aquest es presenten en 
detall en un informe específic degut a la seva magnitud en l’Error! No s'ha trobat l'origen de la referència.). 
 
 

Gràfic 1. Fases de tramitació de l’avantprojecte de 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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2 EL PROCÉS PARTICIPATIU  

El present procés participatiu s’ha obert per a poder disposar de l’espai de debat per parlar i rebre aportacions 
sobre el contingut de l’avantprojecte de llei de prevenció i gestió dels residus i d’ús eficient dels recursos de 
Catalunya, la qual substituirà la norma bàsica catalana en la matèria vigent actualment. 

2.1 FASES DEL PROCÉS PARTICIPATIU 
El procés participatiu ha constat de diverses fases, que es detallen a continuació: 

1. Informació: s’inicia el procés, s’ofereixen els documents de referència i s’obren les inscripcions a 
les sessions presencials. 

2. Participació: es porten a terme totes les sessions presencials i s’obre l’enquesta en línia. 
3. Retorn: es tanca l’enquesta en línia i es fa un retorn a tots els interessats dels resultats de les 

aportacions un cop avaluades.  
 

Gràfic 2. Fases del procés de participació 

 

2.2 DESTINATARIS 
Els destinataris del procés participatiu han estat els següents:  

- El sector empresarial en general 

- Agents vinculats al sector residus: transportistes, gestors, entitats, consultores, etc. 

- Sector tecnològic 

- Sector acadèmic i de recerca 

- Agents de l’economia social, entitats ambientalistes i teixit associatiu en general 

- L’administració, particularment l’administració local 

2.3 CALENDARI 
El període en que s’ha dut a terme el procés participatiu ha estat entre el 25 d’octubre fins el 29 de de gener. 
Les accions dutes a terme s’han distribuït de la següent forma:  

- Sessions presencials de participació (del 25 d’octubre al 7 de novembre de 2019) 

- Qüestionari en línia (del 15 d’octubre al 30 de novembre de 2019) 

- Sessió presencial final i de retorn (29 de gener de 2020) 
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2.4 EINES DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ 
Les eines de comunicació i participació disponibles per a poder transmetre i rebre informació, a més de poder 
participar, han estat les següents: 

L’espai web específic: ubicat en el Portal Participa, el qual disposa de tota la informació 
relacionada sobre el procés participatiu, el calendari, documentació, vídeo, accés al qüestionari 
en línia. (https://participa.gencat.cat/processes/residus) 

- Les sessions presencials 

- El qüestionari en línia  

- Les xarxes socials 
 

 
Gràfic 3. Eines informació i participació del procés participatiu 

 
 
 

https://participa.gencat.cat/processes/residus
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3 RESUM EN XIFRES DEL PROCÉS 

Les xifres globals del procés de participació es presenten a continuació, diferenciant les sessions presencials, 
de les dades del qüestionari en línia, i desglossat per cadascuna de les 8 sessions dutes a terme. En el cas de 
les sessions es presenta el nombre d’assistents, el nombre d’assistents que van respondre al qüestionari 
d’avaluació de la sessió i el nombre d’aportacions fetes al llarg de la sessió. Pel que fa al qüestionari en línia es 
mostren el nombre de participants i aportacions.  
 

Taula 1. Resum assistents, participants a l’enquesta d’avaluació i aportacions sessions presencials 

SESSIÓ ASSISTENTS 

Aportacions Qüestionari avaluació sessions 

Grupals* Individuals Totals Respostes 
% respostes/ 

assistents 

Territorial Girona 24 4 42 46 19 79% 

Territorial Manresa 22 6 32 38 16 73% 

Territorial Barcelona 39 2 13 15 26 67% 

Territorial Tarragona 11 6 88 94 9 82% 

Territorial Lleida 21 5 23 28 18 86% 

Sectorial Productors 35 6 37 43 23 66% 

Sectorial Gestors 59 6 36 42 33 56% 

Retorn 114 - - - - - 

TOTAL 325 35 271 306 144 44%  

*es comptabilitza 1 contribució grupal per grup 

 

 
Taula 2. Resum participants qüestionari en línia, registres i aportacions 

CONCEPTE NOMBRE 

PARTICIPANTS QÜESTIONARI EN LÍNEA 991 

REGISTRES VALIDATS 64 

APORTACIONS 

4.352 

[registres validats] x [qüestions de 
contingut- del bloc B a l’I] 

 
 

A continuació es mostra la distribució de participació entre les sessions presencials i el qüestionari en línia. Del 
total de participants, s’observa que la majoria de participants han assistit a les sessions presencials. 
 
 
 
 

                                                                 
 
1 Inclou registres duplicats i qüestionaris emplenats parcialment en registres separats. 
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Gràfic 4. Distribució participants procés 

 
 
Finalment es presenten les dades globals sobre participants i la seva distribució per sectors, així com les 
aportacions totals rebudes. 
 

Taula 3. Resum global procés participatiu 

SECTORS PARTICIPACIÓ GLOBAL 
NOMBRE PARTICIPANTS 

GLOBAL 
% 

Administració / Organismes públics 92 24% 

Organitzacions empresarials 174 45% 

Altres organitzacions 95 24% 

Públic en general 27 7% 

Organitzacions sindicals 1 0,3% 

   

TOTAL PARTICIPANTS 389 100% 

TOTAL APORTACIONS 4.658  

 

 
Gràfic 5. Distribució per sectors global procés participatiu 

 
 

Cal tenir en compte que hi ha persones que han assistit a diverses sessions i alhora poden haver respost el 
qüestionari en línia pel que la suma aritmètica de tots els participants al procés participatiu pot estar 
comptabilitzada amb algunes duplicitats. 

16%

84%

PARTICIPANTS qüestionari en línia

ASSISTENTS sessions presencials

24%

45%

24%

7% 0,3%

Administració / Organismes públics

Organitzacions empresarials

Altres organitzacions

Públic en general

Organitzacions sindicals
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4 SESSIONS DE PARTICIPACIÓ PRESENCIALS 

Al llarg del procés de participació s’han realitzat sessions presencials de participació i una sessió final de 
tancament i retorn de procés participatiu. Els objectius d’aquestes sessions, el calendari i la metodologia 
utilitzada, indicadors i avaluació d’aquestes es detallen en els següents apartats. 

4.1 OBJECTIUS 
Els objectius de les sessions de participació territorials i sectorials 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 i recursos. 

• Consensuar i prioritzar els reptes de futur. 

OBJETIUS ESPECÍFICS:   

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

 

D’altra banda, els objectius de la sessió de retorn eren:  

• Formalitzar el tancament del procés participatiu 

• Agrair als participants les seves aportacions 

• Oferir un retorn del procés una vegada transcorregut el procés i analitzades les aportacions rebudes 

4.2 CALENDARI 
Al llarg del procés de participació s’han dut a terme tres tipologies de sessions: 

• Les sessions territorials: dirigides principalment als actors del territori i distribuïdes per àmbits, copsant 
les aportacions de forma transversal. S’han realitzat 5 sessions territorials presencials:  

 

NÚM. 
SESSIÓ 

DATA HORARI ÀMBITS ADREÇA I UBICACIÓ 

1 23/10/2019 11:30 - 14:00 Comarques Gironines Delegació Territorial del Govern a Girona  
Sala Carles Rahola – Pl. Pompeu Fabra, 1, Girona 

2 25/10/2019 11:30 - 14:00 Comarques Centrals 
Palau Firal 
Pol. Ind. Els Dolors - C/ Castelladral, 5-7, Manresa 

3 30/10/2019 11:30 - 14:00 
Àmbit Metropolità de 
Barcelona 

Palau Robert  
Sala cotxeres - Passeig de Gràcia, 107, Barcelona 

4 31/10/2019 11:30 - 14:00 
Terres de l’Ebre  
Camp de Tarragona 

Delegació Territorial del Govern a Tarragona  
Sala Pau Casals – C/ Sant Francesc, 3, Tarragona 

5 07/11/2019 11:30 - 14:00 
Alt Pirineu i Aran 
Ponent 

Delegació Territorial del Govern a Lleida  
Sala de premsa - C/ Lluís Companys, 1, Lleida 
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• Les sessions sectorials: dirigides a un públic específic del sector empresarial (gestors i productors), s’han 
realitzat dues sessions presencials:  

 

NÚM. 
SESSIÓ 

DATA HORARI ÀMBITS ADREÇA I UBICACIÓ 

6 12/11/2019 10:00-13:30 
Món empresarial: 
productors Espai BITAL (Auditori)  

C/ José Agustín Goytisolo, 22, L’Hospitalet de 
Llobregat 7 20/11/2019 10:00-13:30 

Món empresarial: 
gestors de residus 

 

• La sessió de retorn: dirigida principalment a totes les persones que han participat en el procés, així com 
a tots els actors interessants en la matèria (ciutadania, administracions, món associatiu, empreses, 
sectors tecnològic i acadèmic, etc.): 

 

NÚM. 
SESSIÓ 

DATA HORARI ÀMBITS ADREÇA I UBICACIÓ 

8 29/01/2020 09:00-12:00 
Sessió de retorn del 
procés participatiu 

Palau Robert  
Sala cotxeres - Passeig de Gràcia, 107, Barcelona 

 

4.3 METODOLOGIA 
En les sessions presencials de participació (territorials i sectorials), per tal de generar discussió i rebre 
aportacions entorn a la nova llei de prevenció i gestió de residus i d’ús eficient dels recursos de Catalunya, es 
van plantejar dues fases: una primera fase per posar en context als assistents sobre el moment actual i la 
situació pel que fa a la prevenció i gestió de residus i l’ús eficient dels residus a Catalunya; una segona fase de 
participació tant en grup com individual. 

Per tal de debatre, identificar solucions, consensuar i prioritzar els reptes de futur de la nova llei, es van 
constituir taules de debat temàtiques. A continuació es detallen els temes que es van tractar 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 
Planificació, implantació i gestió d’infraestructures (sessions territorials) 

Sector de la gestió dels residus (sessions sectorials) 

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

 

En aquestes sessions presencials es va tenir l’oportunitat de realitzar, d’una banda, aportacions grupals, les 
quals van ser resultat del treball del grup entorn la temàtica de discussió i per tant van ser fruit del consens 
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d’un conjunt de persones2; i d’altra, aportacions individuals, fruit de la reflexió particular i que van ser 
expressades a títol individual pels assistents a les jornades. 

En les sessions també es va obrir el debat en plenari, en el marc del qual els assistents van poder destacar 
temes individuals o aportacions sorgides en les taules de debat que consideraven interessant posar en comú. 

En la sessió de retorn es va plantejar una part expositiva i unes taules rodones. En la primera part es van exposar 
els resultats del procés participatiu i els reptes de futur que planteja la nova llei, mentre que en la segona es 
van oferir tres taules intersectorials (món municipal, societat civil i món empresarial) en les que els participants 
donaven la seva resposta a la qüestió: “Què cal esperar de la nova llei de residus i recursos?”.  

4.4 INDICADORS  
De cada sessió es van recollir una sèrie d’indicadors que es llisten en la següent taula. En cadascun dels informes 
de les sessions es detallen les corresponents dades. 
 

Taula 4. Indicadors recollits a les sessions 

INDICADOR 

Nombre de participants a la sessió 

Representació de diferents tipus d’agents en la sessió: 

- Organitzacions empresarials 

- Organitzacions sindicals 

- Altres organitzacions (entitats, etc.) 

- Administració local 

- Administració supramunicipal 

- Administració de la Generalitat 

- Públic en general 

Nombre d’aportacions en el procés de participació  

Inclou:  
aportacions individuals (aportacions escrites i intervencions en el debat sessió) +  
aportacions conjuntes grupals 

 

4.5 QÜESTIONARI AVALUACIÓ  
Cada assistent a les sessions presencials (territorials i sectorials) va rebre un qüestionari de valoració de la 
sessió de participació. Del total d’assistents a les sessions de participació territorials i sectorials (211), es van 
rebre respostes al qüestionari d’avaluació per part de 144 persones (el 68% dels assistents). En cadascun dels 
informes de les sessions es detallen les corresponents dades per sessió i els resultats de l’avaluació. 

 

                                                                 
 
2 Segons el nombre total d’assistents, els participants que formaven cada grup de treball van oscil·lar entre 4 i 6.  
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4.6 ASSISTÈNCIA  
El detall de l’assistència de persones a les sessions de participació, així com la seva distribució per sectors 
(empreses, administracions locals, supramunicipals, entitats i altres com particulars, etc.) és el següent: 
 

Taula 5. Nombre d’assistents a les diferents sessions territorials, sectorials i de retorn realitzades 

TIPUS 
SESSIÓ 

NÚM. 
SESSIÓ 

DATA ÀMBITS 
NÚM. 

PERSONES 

Territorial 

1 23/10/2019 Comarques Gironines 24 

2 25/10/2019 Comarques Centrals 22 

3 30/10/2019 Àmbit Metropolità de Barcelona 39 

4 31/10/2019 Terres de l’Ebre i Camp de Tarragona 11 

5 07/11/2019 Alt Pirineu i Aran i Ponent 21 

Sectorial 
6 12/11/2019 Món empresarial: productors 35 

7 20/11/2019 Món empresarial: gestors de residus 59 

Retorn 8 29/01/2020 General 114 

TOTAL ASSISTENTS 325 

4.6.1 PERFIL PARTICIPANTS SESSIONS 

En les 8 sessions presencials realitzades es va comptar amb la participació d’un total de 325 persones, les quals 
representaven administracions, empreses, entitats, etc. El detall de la distribució d’assistents per sessió es 
presenta en l’0. A continuació es mostren els resultats del conjunt de sessions, on s’observa que 
majoritàriament van assistir persones del món empresarial (44%) i en segona i tercera instàncies persones 
d’entitats (25%) i de l’administració (24%). 
 

Gràfic 6. Repartiment dels assistents per sector al conjunt de les sessions presencials 

 
 
 
 
 

24%

44%

25%

6% 1%

Administració / Organismes públics

Organitzacions empresarials

Altres organitzacions

Públic en general

Organitzacions sindicals
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Taula 6. Nombre d’assistents distribuïts per empresa, entitats, administracions i altres en el conjunt de les sessions 

presencials 

SECTORS SESSIONS PRESENCIALS 
NOMBRE 

D'ASSISTENTS 
% 

Administració / Organismes públics 79 24% 

Organitzacions empresarials 144 44% 

Altres organitzacions 81 25% 

Públic en general 20 6% 

Organitzacions sindicals 1 0% 

TOTAL ASSISTENTS sessions presencials 325 100% 

 

En la taula de la pàgina següent es mostra la distribució dels assistents per sectors (administracions, empresa, 
entitats i altres) a cadascuna de les sessions presencials. Així mateix s’indica el nombre d’assistents que van 
respondre el qüestionari d’avaluació de les sessions.  
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Taula 7. Distribució assistència per sectors i sessions presencials 

SESSIÓ PRESENCIAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Comarques 
Gironines 

Comarques 
Centrals 

Àmbit metrop. 
de Barcelona 

Terres de l’Ebre i 
Camp Tarragona 

Alt Pirineu i 
Aran i Ponent 

Productors Gestors Retorn 

Núm. 
assist. 

% 
Núm. 
assist. 

% 
Núm. 
assist. 

% 
Núm. 
assist. 

% 
Núm. 
assist. 

% 
Núm. 
assist. 

% 
Núm. 
assist. 

% 
Núm. 
assist. 

% 

Administració local 5 21% 6 27% 6 15% 2 18% 6 29% 0 0% 0 0% 

25 22% Administració supramunicipal 6 25% 1 5% 6 15% 2 18% 6 29% 0 0% 2 3% 

Administració Generalitat 2 8% 2 9% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 3% 

Empreses 4 17% 11 50% 11 28% 6 55% 5 24% 25 71% 38 64% 44 39% 

Entitats 6 25% 2 9% 10 26% 1 9% 4 19% 9 26% 12 20% 37 32% 

Organitzacions sindicals - - - - - - - - - - - - - - 1 1% 

Públic en general i altres 1 4% 0 0% 6 15% 0 0% 0 0% 1 3% 5 8% 7 6% 

Núm. assistents 24 100% 22 100% 39 100% 11 100% 21 100% 35 100% 59 100% 114 100% 

Resposta qüestionari avaluació 19 79% 16 73% 26 67% 9 82% 18 86% 23 66% 33 56% - - 

 
Per a més ampliació de les dades d’assistència per sessió, en l’0 es mostra el detall de les empreses, entitats, administracions i altres que han participat a les 
sessions (s’inclou també la participació en el qüestionari en línia) i en l’Error! No s'ha trobat l'origen de la referència., els informes de cada sessió presencial (
territorials i sectorials) disposen d’un apartat específic. 
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5 PRESENTACIÓ GENERAL DE LES APORTACIONS 
REBUDES A LES SESSIONS DE PARTICIPACIÓ 
PRESENCIALS  

En els següents apartats es detallen les conclusions de les aportacions rebudes al llarg de totes les sessions 
presencials (territorials i sectorials), que han estat classificades i agrupades per temàtiques per tal de ser 
valorades.  En la següent taula es llisten les temàtiques en què s’han classificat les aportacions:   
 
 

NÚM. TEMÀTIQUES I APORTACIONS SOBRE: 

1 Ús eficient dels recursos / Consum i producció sostenibles 

 

1 ESTRATÈGIES PER A L’ÚS EFICIENT DELS RECURSOS 

2 el REPARTIMENT necessari entre mesures de REGULACIÓ i INCENTIVACIÓ. 

3 Les BARRERES ADMINISTRATIVES més importants per la transició a una economia circular 

4 
GARANTIR QUE LES INICIATIVES EMPRESARIALS en relació a l’economia circular, tenen una RESPOSTA EN 
L’ÀMBIT DEL CONSUM 

5 PRODUCTES que es consideren D’ACTUACIÓ PRIORITÀRIA 

6 
APORTACIONS PER ASSOLIR ELS OBJECTIUS DE LA DIRECTIVA 904/2019 relativa a reducció de l’impacte en 
el medi ambient de determinats productes plàstics  

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

 

1 PREVENCIÓ, LA REUTILITZACIÓ I LA PREPARACIÓ PER LA  

2 REUTILITZACIÓ (PXR) 

3 REUTILITZACIÓ D’ENVASOS DE BEGUDES 

4 

RECICLATGE  

O ESTRATÈGIES PER L’ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS EUROPEUS DE RECICLATGE 
O ASSEGURAR LA DEMANDA DE MATÈRIES RECUPERADES 
O ASSEGURAR UNA OFERTA ACTUALITZADA, DIVERSA I ASSEQUIBLE DE GESTIÓ DE RESIDUS I 

L’EFICIÈNCIA EN LES OPERACIONS DE VALORITZACIÓ 

5 GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS 

6 TRASLLAT DE RESIDUS FORA DE CATALUNYA 

3 Fiscalitat ambiental i transparència en els costos de gestió 

 

1 LA TAXA D’ESCOMBRARIES I LA IMPLANTACIÓ DEL PAGAMENT PER GENERACIÓ (PXG) 

2 ELS RESIDUS I OPERACIONS A SOTMETRE A UN CÀNON  SUPERIOR A L’ACTUAL 

3 DESTINACIÓ DE LA RECAPTACIÓ DELS TRIBUTS: TAXA D’ESCOMBRARIES I CÀNON 

4 Marc competencial i governança de la responsabilitat ampliada del productor 

 

1 
LA DISTRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES PER IMPLEMENTAR L’ECONOMIA CIRCULAR I EL PAPER DELS SECTORS 
PÚBLIC I PRIVAT EN LA GESTIÓ DELS RESIDUS 

2 
GOVERNANÇA DE LA RAP (RESPONSABILITAT AMPLIADA DEL PRODUCTOR) 

O MECANISMES A PRIORITZAR EN LA GOVERNANÇA DE LA RAP 
O NOUS RESIDUS APLICAR RAP (I MECANISMES) 
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NÚM. TEMÀTIQUES I APORTACIONS SOBRE: 

O MECANISMES/ACCIONS ELS RESIDUS QUE S’ESCAPEN DE LA RAP (PERÒ ACTUALMENT HI ESTAN 
SUBJECTES) 

5 Planificació, implantació i gestió d’infraestructures 

 
1 INFRAESTRUCTURES PRIORITÀRIES A LLARG TERMINI 

2 FINANÇAMENT INFRAESTRUCTURES 

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

 

1 

CANVI CLIMÀTIC  

O RESTRICCIONS/REGULACIONS DEL MODEL ACTUAL DE GESTIÓ ELS RESIDUS RESPECTE EL CANVI 
CLIMÀTIC 

O INSTRUMENTS DE FISCALITAT AJUSTATS A INDICADORS DE CANVI CLIMÀTIC 

2 

SÒLS CONTAMINATS 

O SÒLS CONTAMINATS I ASPECTES A REGULAR 
O REPARTIMENT DE COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE SÒLS CONTAMINATS 

3 ASPECTES TRANSVERSALS A FER VISIBLES A LA NOVA LLEI (en general) 

 
Per cada temàtica s’han presentat les aportacions en dues taules, una primera taula (veure model Taula 8) en 
la que es llisten les aportacions majoritàries i/o les que s’han agrupat per ser similars. En aquesta primera taula 
s’indica entre parèntesis el nombre de vegades en que aquella aportació s’ha recollit d’entre les diferents 
sessions. En una segona taula (veure model Taula 9) es llistaran altres aportacions que s’han realitzat en les 
taules de debat grupals però no han estat idees coincidents en altres sessions presencials. A més en aquesta 
segona taula, entre parèntesis s’indica la sessió en la que es va recollir l’aportació. 
 

Taula 8. Model primera taula  

NÚM. TEMA APORTACIONS SOBRE... 

  (3) 

  (2) 

 
 

Taula 9. Model segona taula 

Tema  Altres aportacions sobre.... 

 (sessió 5) 

 (sessió 7)  

 
Les aportacions que es presenten classificades i resumides en els següents apartats corresponen al resultat dels 
consensos grupals.  
 
Finalment en un darrer apartat (5.2.COMENTARIS RECOLLITS EN EL PLENARI FINAL) es recullen les conclusions 
respecte dels temes que, segons els assistents, no podien faltar en la propera llei de prevenció i gestió dels 
residus i d’ús eficient dels recursos. Formen part dels comentaris individuals. 
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INFORME DE RETORN DEL PROCÉS PARTICIPATIU DE L’AVANTPROJECTE DE LA LLEI DE PREVENCIÓ 

I GESTIÓ DELS RESIDUS I D’ÚS EFICIENT DELS RECURSOS 

 

5.1 APORTACIONS SESSIONS PRESENCIALS PER TEMÀTIQUES 
 

5.1.1 ÚS EFICIENT DELS RECURSOS / CONSUM I PRODUCCIÓ SOSTENIBLES 

En aquest apartat es detallen les propostes referents les formes de producció per a un ús eficient dels recursos 
i una producció sostenible, així com el paper dels consumidors. També, pretén identificar quins productes 
necessiten una regulació més urgent, i com assolir els seus objectius dels que ja tenen regulacions europees, 
com els productes plàstics ús. Per altra banda, i amb la visió de tancar el cicle anant cap a una economia circular, 
es posen de manifest les barreres actuals i la necessitat que els consumidors posin en valor les iniciatives 
empresarials en economia circular  i apostin per productes sostenibles. Concretament es mostren aportacions 
sobre: 
 

O ESTRATÈGIES PER A L’ÚS EFICIENT DELS RECURSOS 
o El REPARTIMENT necessari entre mesures de REGULACIÓ i INCENTIVACIÓ. 
O PRODUCTES que es consideren D’ACTUACIÓ PRIORITÀRIA 
o APORTACIONS PER ASSOLIR ELS OBJECTIUS DE LA DIRECTIVA 904/2019 relativa a reducció de 

l’impacte en el medi ambient de determinats productes plàstics  
o Les BARRERES ADMINISTRATIVES més importants per la transició a una economia circular 
o GARANTIR QUE LES INICIATIVES EMPRESARIALS en relació a l’economia circular tenen una RESPOSTA 

EN L’ÀMBIT DEL CONSUM 
 
 

5.1.1.1 ESTRATÈGIES PER A L’ÚS EFICIENT DELS RECURSOS 

 
Pel que fa a ESTRATÈGIES PER A L’ÚS EFICIENT DELS RECURSOS les aportacions majoritàries que s’han recollit 
principalment plantegen les següents línies (posteriorment es llisten en una taula): 

Es creu prioritari l’ecodisseny en el disseny de productes i l’aposta per l’R+D+i, així com optar per una producció 
que utilitzi materials reciclats (inclosa l’obligació de la incorporació d’un cert % d’aquests) davant l’ús de 
matèries verges. Alhora, que es tingui en compte la reciclabilitat i/o reutilització d’aquests productes (segons 
la seva perillositat i la complexitat de la seva gestió) i allargar-ne la seva vida útil (limitant l’obsolescència 
programada). També, que es transmeti la informació ambiental al consumidor a través de l’etiquetatge. 

Així mateix es plantegen mesures fiscals per a productors, per tal d’incentivar la tendència a l’ús eficient dels 
recursos i, alhora, gravar les pràctiques oposades (com la producció de productes difícils de reciclar o l’ús de 
recursos no renovables en la producció). Per altra banda es proposen mesures fiscals que beneficiïn als 
consumidors que adquireixen productes reciclats, recuperats, de segona mà, o bé que actuen per tal d’allargar 
la vida útil dels seus productes (IVA reduït, descomptes, etc.). 

També s’han fet propostes per al foment de la reparació i la reutilització. 

Pel que fa l’ús eficient dels recursos es posa el focus en els productors i, en part, en els consumidors (a l’hora 
d’escollir els productes que consumeixen i el temps que en fan ús). 

En la següent taula es llisten les mesures i estratègies que majoritàriament s’han proposat en les sessions 
presencials (el número reflexa el nombre de vegades que s’ha fet la proposta): 
  

TEMES APORTACIONS I ESTRATÈGIES PER A L’ÚS EFICIENT DELS RECURSOS 

ECODISSENY Productes amb ecodisseny (que facilitin el seu reciclatge) (2) 
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TEMES APORTACIONS I ESTRATÈGIES PER A L’ÚS EFICIENT DELS RECURSOS 

INNOVACIÓ apostar per l’R+D+i. (2) (per minimitzar en origen l’ús dels recursos en la 
producció dels productes)  

MATERIALS EN LA 
PRODUCCIÓ 

L’ús de matèries primeres reciclades front les matèries verges 

Obligació d’incorporació d’un % de materials reciclats en els productes 
manufacturats i/o aplicació de mesures fiscals limitant l’ús dels recursos. (2) 

Fomentar i prioritzar l’ús de matèries primeres reutilitzables front les 
matèries verges, i recursos km0 (1) 

OBSOLESCÈNCIA Prohibir/limitar l’obsolescència programada dels productes (3) (prohibir per 
allargar la vida útil(2)) 

INFORMACIÓ I 
ETIQUETATGE 

Incorporar en l’etiquetatge del producte informació per al consumidor: la 
seva petjada ecològica, l’ús dels recursos km0 i altra informació addicional 
d’aspectes ambientals, els costos ambientals de l’ús dels materials verges 
(2) 

FISCALITAT- PRODUCTORS 
(bonificació) 

Bonificacions i incentius als productors sostenibles. Establir avantatges 
fiscals per als productors que produeixin productes amb materials reciclats i 
components (en un % en funció del producte) (3) 

FISCALITAT – PRODUCTORS 
(taxa) 

Establir una taxa als productes difícils de reciclar/reutilitzar (segons 
perillositat i/o alta complexitat de gestió) (2) 

Penalitzar l’ús de recursos no renovables en la producció (1) 

CONSUM RECURSOS PROPIS Autosuficiència (l’autoabastiment o autosuficiència en comptes de 
consumir recursos primaris d’origen extern) (2) 

ACV Incorporar la perspectiva Anàlisis del cicle de vida (ACV). per tenir la 
traçabilitat dels productes al mercat i per assolir eficiència. (2) 

REPARACIÓ I REUTILITZACIÓ Facilitar la reparació a través d’obligar als productors a tenir recanvis 
durant més temps (2) 

Establir per llei l’obligatorietat de la preparació per a la reutilització (1) 

FISCALITAT – 
CONSUMIDORS 
(descomptes, IVA reduït) 

Reducció de l’IVA dels productes recuperats i reciclats (i/o fer pressió en la 
competència del govern central).  

Descompte en el preu per l’adquisició de productes (en els casos que s’hagi 
allargat la vida útil dels productes que es substitueixen, per exemple en la 
substitució d’un electrodomèstic o un moble que hagi complert un temps 
de vida mínim).  

Aplicar reducció/anul·lació de l’IVA en productes de segona mà (PxR)  (3) 
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INFORME DE RETORN DEL PROCÉS PARTICIPATIU DE L’AVANTPROJECTE DE LA LLEI DE PREVENCIÓ 

I GESTIÓ DELS RESIDUS I D’ÚS EFICIENT DELS RECURSOS 

 

Altres aportacions que s’han realitzat en les taules de debat grupals es presenten a continuació (entre 
parèntesis s’indica la sessió en la que es va recollir aquesta aportació):  
 

Temes  Propostes per l’ús eficient dels recursos 

Responsabilitat 
productor 

- Aplicar la Responsabilitat del productor (sessió 5) 

- Incidir en l’SDDR a nivell territorial: revisar SIG/RAP per tal d’assumir costos pel 
productor de forma completa, no pel ciutadà a través de les taxes (sessió 3) 

- Fomentar de manera efectiva l’economia circular (sessió 4) 

En la producció 
productes 

- Regular l’ús de matèries primes secundàries en el procés productiu (sessió 7) 

- Regular la toxicitat d’alguns productes (sessió 1) 

- Ampliar la durada de la garantia obligatòria (per exemple amb un mínim de 5 anys per 
a productes elèctrics i electrònics) (sessió 1) 

- Incloure les externalitats en els productes (normativa i petjada de CO2) (sessió 5)  

Control 
documental i 
informació 

- Un major control administratiu als productors de productes o a l’origen de la 
producció (sessió 7)  

- Gestionar la informació sobre els recursos i els seus fluxos en el territori català (sessió 
3) 

Gestió residus 
(valorització i 
reutilització) 

- Fomentar i prioritzar la valorització energètica dels residus front la utilització dels 
recursos naturals no renovables com a combustibles (sessió 2) 

- Premiar la qualitat del residu, que assegurarà que serà un bon recurs quan es gestioni 
(sessió 6) 

- Crear treball social per a les operacions de reparació (d’electrodomèstics, sofàs, etc.) 
(sessió 1) 

- Coneixement del teixit empresarial (sessió 7) 

Coordinació 
administracions 

- Normatives amb un enfoc global i treballar en coordinació amb altres 
administracions com la sanitària (no només residus sinó també emissions que 
suposa el transport i tractament d’aquests, així com també la regulació de la 
toxicitat en la seguretat alimentària i la reutilització (quantificar el nombre de 
vegades que seria reutilitzable el producte) (sessió 1) 

Sensibilització i 
conscienciació 

- Conscienciació del que suposen els impactes ambientals (donar-los valor), ja que hi 
ha un mal ús i/o gestió dels recursos (sessió 6) 

- Educar i provocar un canvi d’hàbits del consumidor final (sessió 1) 

- Limitar el consumisme desmesurat (sessió 3) 

 

 

5.1.1.2 EL REPARTIMENT NECESSARI ENTRE MESURES DE REGULACIÓ I INCENTIVACIÓ 

 
Des del món empresarial (productors i gestors) van indicar que, entre les mesures de REGULACIÓ i 
INCENTIVACIÓ, de forma majoritària es decanten per les mesures d’incentivació, en comptes de les mesures 
de regulació i del “qui contamina paga” (en una de les sessions ho van repartir en un 60% incentivació i un 40% 
regulació). Com a incentivació, indiquen per exemple el foment del disseny de productes que es puguin 
aprofitar, l’impuls de l’ús de productes reciclats (sovint amb un cost més elevat) i la incentivació per minimitzar 
els residus generats i/o per fer-ne un correcte reciclatge. 
A més, en una de les sessions es fa esment de la necessitat de coordinació entre l’administració i les entitats 
socials per a evitar el malbaratament de recursos (com aliments, tèxtil, etc.). 
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5.1.1.3 LES BARRERES ADMINISTRATIVES MÉS IMPORTANTS PER LA TRANSICIÓ A UNA 
ECONOMIA CIRCULAR 

 
També en el debat de productors i gestors es van indicar les BARRERES ADMINISTRATIVES més importants que 
detecten a nivell sectorial per a la transició a una economia circular a nivell català. En la següent taula es llisten 
aquestes (el número indica el nombre de vegades que s’ha fet la proposta):  
 

TEMES APORTACIONS BARRERES ADMINISTRATIVES SECTORIALS 

BUROCRÀCIA DOCUMENTAL Molts tràmits administratius i lents (2) 

BORSA SUBPRODUCTES Necessitat millora borsa de subproductes (1) 

TRÀMITS SUBPRODUCTES Complexitat i poques facilitats en: (2) 

- descatalogar un residu 

- declarar fi de la condició de residu 

- gestió d’un residu que és un recurs 

CLASSIFICACIÓ RESIDU I VIES GESTIÓ  Aclariments residus i vies valorització residus (1) 

 

5.1.1.4 GARANTIR QUE LES INICIATIVES EMPRESARIALS EN RELACIÓ A L’ECONOMIA 
CIRCULAR, TENEN UNA RESPOSTA EN L’ÀMBIT DEL CONSUM 

 
Els productors van plantejar com a proposta per GARANTIR QUE LES INICIATIVES EMPRESARIALS en relació a 
l’economia circular tenen una RESPOSTA EN L’ÀMBIT DEL CONSUM: una etiqueta que identifiqui diferents 
nivells de reciclatge (de més a menys difícil de reciclar), i els nivells de reutilització de materials.  
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INFORME DE RETORN DEL PROCÉS PARTICIPATIU DE L’AVANTPROJECTE DE LA LLEI DE PREVENCIÓ 

I GESTIÓ DELS RESIDUS I D’ÚS EFICIENT DELS RECURSOS 

 

5.1.1.5 PRODUCTES QUE ES CONSIDEREN D’ACTUACIÓ PRIORITÀRIA 

 
Els PRODUCTES que es consideren D’ACTUACIÓ PRIORITÀRIA, per part dels assistents a les sessions presencials 
són sis: els AEE; els productes d’un sol ús (dins els quals es destaquen els envasos); el tèxtil; els productes 
plàstics; els aliments i la fracció orgànica; i els productes multimaterials. Així mateix, també s’indiquen els 
mobles. En la següent taula es llisten els productes i alguns dels comentaris relacionats, (el número reflexa el 
nombre de vegades que s’ha fet la proposta), i a continuació, en la següent taula, es llisten altres aportacions 
de productes d’actuació prioritària que s’han realitzat en les taules de debat grupals però no han estat idees 
coincidents amb altres sessions (entre parèntesis s’indica la sessió en la que es va recollir aquesta aportació):   
 

PRODUCTES D’ACTUACIÓ PRIORITÀRIA COMENTARIS 

 

Els aparells elèctrics i electrònics (4)  unificar accions dels SIG RAEE (1) 

Els productes d’un sol ús (4) (Envasos i 
envasos d’un sol ús (2))  

els productes d’un sol ús s’haurien de prohibir/penalitzar (1) 
cal tenir en compte els envasos d’un sol ús de paper i cartró (1) 

Els productes plàstics (3)  
s’haurien de penalitzar els productes plàstics (1) (a excepció dels 
reutilitzables i biodegradables (1)) 

Tèxtil (3)  tipologia: de pell, sintètics, cotó (1) 

Fracció orgànica, els aliments (3)  
Compost (qualitat i donar valor afegit) 
(1) 

malbaratament alimentari (1) 
cal més infraestructura i una disminució dels preus de gestió 
FORM 

Productes multimaterials (3)  
productes amb composició de diversos materials, que fan difícil 
i/o dificulten el seu posterior tractament/reciclatge  

Mobiliari-mobles (2) 
 

 

 

 
 
 
 
 

Altres propostes de productes d’actuació prioritària (entre parèntesis s’indica la sessió en la que es va 
recollir aquesta aportació):  

Productes especials a nivell domèstic (sessió 1) 

Residus especials (piles, bateries) (sessió 5) 

Productes envasats, pel sobre-embalatge existent (cal apostar per la venda a granel) (sessió 1) 

Productes industrials (les PIME) (sessió 1) 

Vaixells de lleure (sessió 1) 

Material pirotècnic i bengales fora de la seva data de caducitat (sessió 1) 

Residus sanitaris perillosos (Grup III i grup IV) (sessió 1) 

Joguines (sessió 3) 

Tovalloles de mans/cosmètica (sessió 3) 

Els d´ús més habitual i els que pesen més (sessió 4) 

 

Així mateix s’apunta com a actuació prioritària l’obsolescència programada dels productes (sessió 1) 

Energia en la producció (en els productes manufacturats tenir en compte l’energia ja que és un recurs 
més) (sessió 3) 
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5.1.1.6 APORTACIONS PER ASSOLIR ELS OBJECTIUS DE LA DIRECTIVA 904/2019 
RELATIVA A REDUCCIÓ DE L’IMPACTE EN EL MEDI AMBIENT DE DETERMINATS 
PRODUCTES PLÀSTICS  

 

Lligat a que els productes plàstics són dels que es consideren d’actuació prioritària segons els participants a les 
sessions, i a que hi ha una recent regulació d’aquests productes a través de la DIRECTIVA 904/2019 relativa a 
reducció de l’impacte de determinats PRODUCTES PLÀSTICS EN EL MEDI AMBIENT, s’han realitzat diverses 
propostes per assolir els OBJECTIUS establerts: De forma majoritària s’aposta pel sistema de dipòsit, devolució 
i retorn d’envasos, per aconseguir una reducció de l’impacte en el medi ambient de determinats productes 
plàstics (tot i que no s’ha fet esment en totes les taules de debat). Per altra banda s’aposta per aplicar mesures 
de fiscalització, tant dirigides a incentivar com a regular (amb sancions i bonificacions). Així mateix també en 
dues sessions s’ha proposat potenciar la innovació i el desenvolupament de nous materials i ll’ecodisseny de 
productes, tot i que també en una altra sessió s’ha plantejat adaptar les mesures a la tecnologia actual. En la 
taula següent es llisten les aportacions (el número indica el nombre de vegades que s’ha fet la proposta):   

 

TEMES 
APORTACIONS PER ASSOLIR ELS OBJECTIUS DE LA DIRECTIVA RELATIVA A LA REDUCCIÓ 
DE L’IMPACTE DE DETERMINATS PRODUCTES PLÀSTICS EN EL MEDI AMBIENT 

SDDR Implantació i foment del sistema de dipòsit, devolució i retorn d’envasos (SDDR) (4) 

TECNOLOGIA I 
INNOVACIÓ 

Es plantegen idees contraposades, mantenir les tecnologies actuals i per altra banda 
innovar: 

- Potenciar la innovació tecnològica de materials i l’ecodisseny, incentivant el 
R+D+i en col·laboració publicoprivada (2) 

- Adaptar les mesures a la realitat tecnològica (1) 

FISCALITAT 
(bonificacions, 
taxes i sancions) 

Normativa i fiscalitat (3). Tant fiscalitat en positiu (bonificar/incentivar) com en 
negatiu (sancionar/penalitzar), però que tant sancions com bonificacions siguin amb 
impacte (1) 

- En positiu: bonificació pels productes que tenen un % de matèria reciclada o 
són reutilitzables (1) 

- En negatiu:  
o taxa pels productes SUP (single use plastic), sense material 

reciclat (1) 
o penalitzar el sobre ús de plàstics en envasos(1) 
o limitar l’ús dels plàstics per decret (primer actuant sobre els 

consumidors) (1) 
o sancions als abocaments no controlats, realització d’inspeccions  

CANVI D’HÀBITS Conscienciació i foment de canvi d’hàbits (2) (com per exemple incentivar el consum 
de l’aigua de l’aixeta i estudiar la potabilització amb d’altres sistemes) 

PRODUCTES D’UN  
SOL ÚS PLÀSTICS 

Prohibició dels productes d’un sol ús i dels de plàstic d’un sòl ús (2) 

RECOLLIDA 
SELECTIVA 

- L’acceptació de plàstics diferents en el circuit de recollida selectiva establert 
(no només envasos) (1) 

- Potenciar les recollides selectives de qualitat (1) 
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INFORME DE RETORN DEL PROCÉS PARTICIPATIU DE L’AVANTPROJECTE DE LA LLEI DE PREVENCIÓ 

I GESTIÓ DELS RESIDUS I D’ÚS EFICIENT DELS RECURSOS 

 

5.1.2 UNA GESTIÓ DE RESIDUS COHERENT AMB LA JERARQUIA DE GESTIÓ 
DE RESIDUS I ELS NOUS OBJECTIUS DE LES DIRECTIVES 

 

En aquest apartat s’indiquen les propostes i aportacions pel que fa a la gestió dels residus, seguint la línia de 
la jerarquia de gestió de residus: la prevenció, la PxR i el reciclatge (també entrant en la gestió dels residus 
que es tracten fora de Catalunya i posant el focus en els residus comercials): 

 
O PREVENCIÓ, LA REUTILITZACIÓ I LA PREPARACIÓ PER A LA REUTILITZACIÓ (PXR) 
O REUTILITZACIÓ D’ENVASOS DE BEGUDES 
O RECICLATGE  

O ESTRATÈGIES PER L’ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS EUROPEUS DE RECICLATGE 
O ASSEGURAR LA DEMANDA DE MATÈRIES RECUPERADES 
O ASSEGURAR UNA OFERTA ACTUALITZADA, DIVERSA I ASSEQUIBLE DE GESTIÓ DE RESIDUS 

I L’EFICIÈNCIA EN LES OPERACIONS DE VALORITZACIÓ 
O MODEL DE GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS 
O TRASLLAT DE RESIDUS FORA DE CATALUNYA 

 
 

5.1.2.1 PREVENCIÓ, LA REUTILITZACIÓ I PREPARACIÓ PER A LA REUTILITZACIÓ (PXR) 

 

Les aportacions majoritàries referents a la prevenció i concretament per implementar la reutilització i la 
preparació per la reutilització (PxR) plantegen treballar en les deixalleries, preparar-les per a que aquestes 
puguin desenvolupar la tasca de PxR, alhora que aquestes incentivin a la ciutadana a la prevenció a través de 
la reutilització i reparació. A més es creu convenient disposar d’altres espais per a possibilitar la prevenció, 
com espais per a l’intercanvi, fires i mercats de productes de 2a mà i espais per a la reparació amb l’objectiu 
de potenciar la cultura de la reutilització i posar en valor els productes de 2a mà. Malgrat això, es considera 
necessari que hi hagi canals de recollida específics per als residus destinats a PxR i continuar sensibilitzant en 
la gestió dels residus segons la jerarquia de gestió, començant per la prevenció.  

En la següent taula es llisten les aportacions sobre la reutilització  la implementació de la PxR agrupades per 
temes (el número entre parèntesis reflexa el nombre de vegades que s’ha fet la proposta, 2 voldria dir que 
ha sorgit en les taules de debat de dues sessions presencials):   
 

TEMES APORTACIONS PER A L’IMPLEMENTACIÓ DE LA REUTILITZACIÓ I LA PXR 

EL PAPER DE LES 
DEIXALLERIES 

S’indica que cal preparar les deixalleries, actuar-hi i fins i tot rehabilitar-les per tal que 
en aquestes (3): 

- es pugui portar a terme la PxR (i allargar la vida útil dels objectes) 

- s’incentivi la reutilització i la reparació dels residus que es reben 

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

També es proposa realitzar un seguiment de la reutilització i reparació dels residus, 
semblant al seguiment dels residus dels gestors autoritzats (1) i augmentar la 
presència de deixalleries mòbils (1) 
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TEMES APORTACIONS PER A L’IMPLEMENTACIÓ DE LA REUTILITZACIÓ I LA PXR 

ALTRES ESPAIS: 
D’INTERCANVI, 
REPARACIÓ I 
MERCATS DE 2A 
MÀ 

- Crear espais d’intercanvi i de segona mà i promoció de fires i mercats de 2a 
mà (3)  (potenciar cultura 2a mà i aquests productes, potser a través de la 
fiscalitat (1)) 

- Incentivar els tallers de reutilització conjuntament amb botigues (per residus 
municipals) (1) 

- Disposar d’espais de recollida i reparació (1) 

CONSCIENCIACIÓ 
I SENSIBILITZACIÓ 

Sensibilització ciutadana (3) a través de:  

- Campanyes de sensibilització (per residus municipals) 

- Incloure el tema de la reutilització en els plans d’estudi de les escoles 

- Potenciar la gestió dels residus segons la jerarquia de gestió dels residus: la 
PxR i la reutilització per sobre del reciclatge 

INCREMENT 
QUALITAT 
RECOLLIDA 
SELECTIVA 

- Canals de recollida destinats a PxR, promoure i facilitar la separació (2) 

- Recollida selectiva a l’origen i fomentar el porta a porta a tots els municipis 
(1) 

- Canvi de model per a considerar els residus de PxR com a recursos (1) 

REPARACIÓ I 
REUTILITZACIÓ, 
RESPONSABILITAT 
PRODUCTOR 

 

S’indiquen propostes dirigides als productors: 

- Obligació d’oferir un servei de reparació del producte durant el període de 
vida útil d’aquest i/o tenir components de recanvi (1) 

- L’estandardització de les peces, per a facilitar les reparacions (1) 

- Ampliar les RAP per a que els productors hi destinin recursos (a la prevenció, 
i concretament a la reutilització) (1) 

- Facilitar informació al consumidor per allargar la vida útil del producte. (per 
exemple en el manual del producte, disposar d’informació i consells, on 
dirigir-se per recanvis de peces, com efectuar petites reparacions o les 
diverses opcions de reutilització del producte, etc.) (1) 

ECODISSENY i 
ecoetiquetatge 

- Impulsar i fomentar l’ecodisseny (2) (en el sentit que els productes siguin 
més fàcilment desmuntables, per fer la reposició o substitució de les seves 
peces)  

- Etiquetatge dels productes indicant la capacitat de reutilització 
(ecoetiquetatge) (1) (en residus municipals) 

NORMATIVA I 
LEGISLACIÓ 

- Flexibilitzar la normativa per poder reutilitzar els residus (1) 

- Actualment només estan definits els objectius a nivell legislatiu (i les 
recollides no estan pensades per la PxR) (1) 

FISCALITAT - Taxa d’escombraries reduïda en base la pràctica de la prevenció de residus (a 
través de la identificació) (1) 

- Fomentar qui més recicli, a través de que pagui menys (1)  

 

Altres aportacions que s’han realitzat en les taules de debat grupals però no han estat idees coincidents amb 
altres sessions es presenten a continuació (entre parèntesis s’indica la sessió en la que es va recollir aquesta 
aportació):  
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INFORME DE RETORN DEL PROCÉS PARTICIPATIU DE L’AVANTPROJECTE DE LA LLEI DE PREVENCIÓ 

I GESTIÓ DELS RESIDUS I D’ÚS EFICIENT DELS RECURSOS 

 

 

TEMES Altres propostes per la implementació de la reutilització i la PxR 

Col·laboració entre empreses 
Simbiosi industrial (sessió 3) 

SDDR 
Incentivar el SDDR (per a més productes a part dels envasos) (sessió 7) 

Logística inversa 
Fomentar la logística inversa per part del consumidor (sessió 7) 

Productes d’un sol ús 
Prohibir els productes d’un sòl ús i els difícilment reciclables (excepcions 
en els casos en els que no hi hagi alternativa) (sessió 2) 

Documentació Simplificació documental per residus industrials (sessió 7) 

Objectius Es fa el comentari que cal complir els objectius de PxR establerts per als 
aparells elèctrics i electrònics.  

 

5.1.2.2 REUTILITZACIÓ D’ENVASOS DE BEGUDES 

 
En la prevenció dels residus d’envasos de begudes concretament, a través de la REUTILITZACIÓ D’ENVASOS 
DE BEGUDES les aportacions més coincidents van en la línia d’apostar pel sistema de dipòsit, devolució i 
retorn (SDDR) i en l’ús de materials que facilitin la reutilització. 

En la següent taula es llisten les aportacions sobre la reutilització  d’envasos de begudes agrupades per temes 
(el número entre parèntesis reflexa el nombre de vegades que s’ha fet la proposta, 2 voldria dir que ha sorgit 
en les taules de debat de dues sessions presencials):   
 

TEMES APORTACIONS REUTILITZACIÓ D’ENVASOS DE BEGUDES 

SDDR Es proposa la implantació de sistemes de devolució i retorn SDDR (4), de diverses 
maneres: 

- Incentivar les màquines de retorn d’envasos als establiments (SDDR) 

- Disposar en grans superfícies comercials de l’espai de retorn dels 
envasos i regular-ho a través de la llicència d’activitats.  Pagament al 
retornar l’envàs usat. 

- Obligatorietat als productors d’habilitar canals de retorn (SDDR) 

L’obligació de retornar els envasos i afavorir la reutilització d’envasos (1) 

RESPONSABILITATS 
PRODUCTORS 

Mesures destinades als productors d’envasos de begudes: 

- Limitació: el 75% reutilitzables i 25% no reutilitzables (1) 

- Utilitzar materials que puguin ser fàcilment reutilitzables, com el 
foment d’envasos de vidre retornables (2) 
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Tot i aquestes propostes, en una sessió s’esmenta que en el cas dels residus d’envasos és més important la 
prevenció (reduir el seu ús i evitar-ne la generació), que no pas reutilitzar-los donades les dificultats que 
comporta.  

Altres aportacions que s’han realitzat en les taules de debat grupals però no han estat idees coincidents amb 
altres sessions es presenten a continuació (entre parèntesis s’indica la sessió en la que es va recollir cada 
aportació): 
  

TEMES Altres propostes reutilització d’envasos de begudes 

Obsolescència 
programada 

Eliminar l’obsolescència programada als RAEE 

Logística 
inversa 

Obligació d’implantar el sistema de logística inversa 

 
 

5.1.2.3 RECICLATGE 

 

Pel que fa a l’estrat del reciclatge en la jerarquia de gestió de residus, es parla de com assegurar una oferta 
actualitzada, diversa i assequible de gestió de residus i alhora assegurar la demanada de les matèries 
reciclades i quines línies seguir per aconseguir els objectius establerts en les directives europees.  

Les idees més coincidents en estratègies per l’assoliment dels objectius europeus de reciclatge es decanten 
per la revisió de model de recollida selectiva (per aconseguir augmentar els nivells de RS=recollida selectiva), 
el qual aniria associat a reduir l’anonimat de la generació de residus per a poder-ho associar a una fiscalitat 
justa identificant el generador (veure taules de sota per més detall).  

I per assegurar un destí viable i assegurar la demanda de les matèries recuperades de la valorització de 
residus, es proposen mesures fiscals per afavorir la utilització de matèries recuperades i l’adquisició de 
productes reutilitzats i/o fabricats amb matèries recuperades així com promoure un consum responsable 
divulgant les bones propietats d’aquestes matèries i productes, així com continuar amb la I+D per a la millora 
dels processos de recuperació (veure la taula corresponent per més detall). 

Les propostes per assegurar una oferta actualitzada, diversa i assequible de gestió de residus van en la línia 
de donar suport al sector de la gestió dels residus, en quan a agilitzar tràmits burocràtics, en els moments de 
baixada de preus dels materials, en poder establir sinèrgies i ajudes  entre empreses per a la formació, 
innovació, i la circularitat (recursos-residus), entre d’altres aportacions (veure la taula corresponent amb les 
aportacions completes). 

En la següent taula es llisten les aportacions sobre el reciclatge i les estratègies proposades per assolir els 
objectius establerts en la normativa europea (el número entre parèntesis reflexa el nombre de vegades que 
s’ha fet la proposta, 2 voldria dir que ha sorgit en les taules de debat de dues sessions presencials):   

 

TEMES 
APORTACIONS D’ESTRATÈGIES PER ASSOLIR ELS OBECTIUS DE RECICLATGE DE 
LES DIRECTES EUROPEES 

SISTEMA DE 
RECOLLIDA SELECTIVA 

- Es proposa canviar el model de recollida selectiva, i/o millorar-lo per 
aconseguir millors resultats de RS (3) 
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INFORME DE RETORN DEL PROCÉS PARTICIPATIU DE L’AVANTPROJECTE DE LA LLEI DE PREVENCIÓ 

I GESTIÓ DELS RESIDUS I D’ÚS EFICIENT DELS RECURSOS 

 

TEMES 
APORTACIONS D’ESTRATÈGIES PER ASSOLIR ELS OBECTIUS DE RECICLATGE DE 
LES DIRECTES EUROPEES 

- Modificar el sistema de recollida selectiva pel sistema porta a porta 

i/o sistema de contenidors tancats (1) 

- Campanyes de sensibilització amb mesures per canviar de model (1) 

FISCALITAT 
(penalitzar/premiar) 

Fiscalitat associada a la generació: 

- Identificació del generador de residus (evitar anonimat i aconseguir 
millors resultats de reciclatge) (2) 

- augment de la fiscalitat dels residus a través del Pagament per 
Generació (1) 

Fiscalitat associada a la participació:  

- bonificar/incentivar econòmicament als que participen de la RS (tant a 
empreses com a particulars) (1) 

MATERIALS NO 
RECICLABLES 

- Els envasos de materials no reciclables  penalització 

- Els residus de materials no reciclables  subvencions per al 
tractament 

 

Altres aportacions que s’han realitzat en les taules de debat grupals però no han estat idees coincidents amb 
altres sessions es presenten a continuació (entre parèntesis s’indica la sessió en la que es va recollir aquesta 
aportació):  
 

TEMES 
Altres propostes per assolir els objectius de reciclatge de les directives 
europees 

RAP - Ampliar RAP a altres fraccions (sessió 3) 

Triatge previ abocador - Realització d’un triatge de la fracció rebuig abans de que es destini a 
l’abocador  (sessió 5) 

Inversió en tecnologia 
per evitar destinar 
residus abocador 

- 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 (sessió 6) 

Informació 
reciclabilitat al 
consumidor  

- Productor faciliti informació al consumidor pel que fa a la reciclabilitat 
del seu producte (sessió 4) 

Barreres del reciclatge - Reduir les barreres al reciclatge (sessió 3) 

Ecodisseny productes i 
I+D 

- L’ecodisseny dels productes i fomentar l’I+D (Innovació i 
Desenvolupament) (Sessió 2) 

Reciclatge i 
reutilització en 
activitats comercials 

En activitats comercials i grans superfícies establir en la llicència ambiental: 

- obligatorietat de disposar d’espais per al reciclatge i per a la 
reutilització (per ser punt de retorn d’envasos)  

- control i inspecció de l’assoliment dels nivells anuals de residus 
reciclats i reutilitzats, en base a les fites establertes per normativa de 
quantitats anuals 

(Sessió 2) 
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Per altre banda s’indica la necessitat d’afavorir els contactes i les sinèrgies entre empreses tant pel que fa a 
la prevenció com al reciclatge (2): 

- per facilitar la gestió dels residus  

- fomentar la gestió dels residus com a subproducte (i promoure l’ús de la borsa de subproductes) 
 

En la següent taula es llisten les aportacions sobre la forma d’incentivar i ASSEGURAR LA DEMANDA DE LES 
MATÈRIES RECUPERADES de la valorització de residus (el número entre parèntesis reflexa el nombre de 
vegades que s’ha fet la proposta, 2 voldria dir que ha sorgit en les taules de debat de dues sessions 
presencials):   

 

TEMES APORTACIONS PER INCENTIVAR I ASSEGURAR LA DEMANDA DE MATÈRIES 
RECUPERADES 

QUALITAT MATÈRIES 
RECUPERADES 

Destacar el valor de les matèries recuperades i demostrar que són garantia de 
qualitat (per exemple detallant-ne les seves propietats i característiques per a 
que es puguin comparar amb les de les matèries verges) (2) 

I+D PER LA MILLORA 
DE PROCESSOS DE 
RECUPERACIÓ 

Fomentar l’I+D en la producció i per l’optimització i desenvolupament de 
processos de recuperació de materials (3) 

FISCALITAT: MATÈRIES 
PRIMES RECUPERADES, 
PRODUCTES 
REUTILITZATS 

Avantatges fiscals i incentius per l’ús i/o compra de matèries primeres 
recuperades i de productes reutilitzats (4), per a que siguin econòmicament 
més sostenibles. Algunes propostes són: 

o exempció IVA 
o reducció de l’IVA 
o incorporar els costos ambientals en les matèries primeres 
o adquirir a un preu més econòmic les matèries recuperades, 

en comparació amb les matèries verges (baixar-ne el cost)  

MODEL DE CONSUM 
RESPONSABLE 

Canvi del model de consum i promoció i sensibilització de la compra verda, de 
productes reciclats i en definitiva d’un consum responsable (3)  

 

TEMES 
Altres propostes per incentivar i assegurar la demanda de matèries 
recuperades 

Obligació als 
productors 

- L’obligació d’incorporar material reciclat en la producció de productes 
(Sessió 7) 

ACV - ACV dels productes (anàlisis del cicle de vida) (sessió 3) 

Facilitats a empreses 
utilitzin materials 
reciclats 

- facilitar la implantació d’empreses que permetin la fabricació de 
materials reciclats de qualitat (sessió 1) 

 
 

En la següent taula es llisten les aportacions referents a  la gestió dels residus i concretament a les PROPOSTES 
PER ASSEGURAR UNA OFERTA ACTUALITZADA, DIVERSA I ASSEQUIBLE DE GESTORS i sobre com fer més 
eficient la valorització (com hi ha diversitat de propostes s’indica la sessió en la que es van recollir.  
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INFORME DE RETORN DEL PROCÉS PARTICIPATIU DE L’AVANTPROJECTE DE LA LLEI DE PREVENCIÓ 

I GESTIÓ DELS RESIDUS I D’ÚS EFICIENT DELS RECURSOS 

 

TEMES APORTACIONS SOBRE LA GESTIÓ DE RESIDUS 

 
PROPOSTES PER ASSEGURAR UNA OFERTA ACTUALITZADA, DIVERSA I 
ASSEQUIBLE DE GESTIÓ DE RESIDUS 

SINÈRGIES ENTRE 
EMPRESES: circularitat, 
formació, innovació 

- 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 (sessió 6) 

- Promoure activament la sinèrgia industrial (sessió 6) 

- Fomentant activament la innovació i investigació en la valorització de 
residus (sessió 6) 

TRÀMITS 
BUROCRÀTICS 

Agilitzar i facilitar els tràmits administracions que han de dur a terme els 
gestors de residus (2) 

- Retirar les traves burocràtiques (sessió 6) 

- Agilitzar els processos de concessió i modificació de les autoritzacions 
i llicències de les plantes gestores (Sessió 7) 

ALTRES PROPOSTES - No limitar els volums de tractament de les plantes (Sessió 7) 

- 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. (Sessió 7) 

 
APORTACIONS PER MILLORAR L’EFICIÈNCIA EN LES OPERACIONS DE 
VALORITZACIÓ 

 - Millorar la selecció en origen dels residus que arriben a les 
plantes.(Sessió 7) 

 
 

5.1.2.4 GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS 

 

Pel que fa concretament als RESIDUS COMERCIALS I AL SEU MODEL DE GESTIÓ tant gestors com productors 
van coincidir en que la competència hauria de ser privada per optimitzar la valorització, tot i això els 
productors van indicar aquesta opció sempre i quan es pugui acreditar la correcta gestió dels residus, sinó 
s’hauria de realitzar per la via municipal. Així mateix es van indicar altres propostes sobre el model de gestió 
dels residus comercials, que es llisten a la segona taula.  

A continuació es llista l’aportació més coincident sobre la gestió de residus comercials (el número entre 
parèntesis reflexa el nombre de vegades que s’ha fet la proposta):   

 

TEMES APORTACIONS PER AL MODEL DE GESTIÓ DELS RESIDUS COMERCIALS 

COMPETÈNCIES DE 
GESTIÓ RESIDUS 
COMERCIALS 

- Competència privada de la gestió dels residus per optimitzar la 
valorització (2) 
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TEMES APORTACIONS PER AL MODEL DE GESTIÓ DELS RESIDUS COMERCIALS 

- Competència privada gestió si es pot acreditar la correcta gestió dels 
residus comercials, sinó que s’opti per la via municipal (1) 

 

Altres aportacions que s’han realitzat en les taules de debat grupals sobre els residus comercials, però no han 
estat idees coincidents amb altres sessions es presenten a continuació (entre parèntesis s’indica la sessió en 
la que es va recollir aquesta aportació): 
 

TEMES Altres propostes per al model de gestió dels residus comercials 

MODEL OPERACIONAL 
GESTIÓ DE RESIDUS 
COMERCIALS 

- Model porta a porta (Sessió 6) 

- Foment de la logística inversa (Sessió 6) 

- Recollida selectiva itinerant (menys necessitats burocràtiques 
administratives) (sessió 7) 

- Substitució de materials (Sessió 6) 

- Foment de la reutilització (Sessió 6) 

 
 

5.1.2.5 TRASLLAT DE RESIDUS FORA DE CATALUNYA 

 

Hi ha residus que són gestionats fora del territori català, per aquestes situacions s’han fet aportacions 
respecte el que es proposa per tal D’ASSEGURAR LA CORRECTA GESTIÓ DELS RESIDUS TRASLLADATS FORA 
DE CATALUNYA (el número entre parèntesis reflexa el nombre de vegades que s’ha fet la proposta, 2 voldria 
dir que ha sorgit en les taules de debat de dues sessions presencials):   
 

TEMES 
APORTACIONS PER ASSEGURAR LA CORRECTE GESTIÓ DELS RESIDUS QUE ES 
TRASLLADEN FORA DEL TERRITORI CATALÀ 

SEGUIMENT I CONTROL - traçabilitat, seguiment i control dels residus (4) 

Amb informació real (1) i uniformitzar documentalment la traçabilitat dels 
residus (1) 

 

Altres aportacions que s’han realitzat en les taules de debat grupals però no han estat idees coincidents amb 
altres sessions es presenten a continuació (entre parèntesis s’indica la sessió en la que es va recollir aquesta 
aportació):  
 

TEMES 
Altres propostes per assegurar la correcte gestió dels residus que es 
traslladen fora del territori català 

Homogeneïtat territorial  
CCAA de normativa, taxes i 
documentació  

- polítiques homogènies a tot el territori (sessió 1) 

- uniformitzar les taxes (cànon) a nivell de totes les comunitats 
autònomes (Sessió 7) 

- uniformitzar el sistema documental (Sessió 7) 
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INFORME DE RETORN DEL PROCÉS PARTICIPATIU DE L’AVANTPROJECTE DE LA LLEI DE PREVENCIÓ 

I GESTIÓ DELS RESIDUS I D’ÚS EFICIENT DELS RECURSOS 

 

TEMES 
Altres propostes per assegurar la correcte gestió dels residus que es 
traslladen fora del territori català 

Coordinació territorial 
establir un grup de coordinació entre Comunitats autònomes i el 
MITECO (sessió 3) 

Homogeneïtat territorial  
estats 

- residus es gestionen a Andorra a través de la seva incineradora 
paguin el cànon d’incineració (com si es gestionessin a 
Catalunya) (sessió 5) 

- Pressionar l’estat perquè harmonitzi la gestió a nivell de 
requisits/normativa europea (Sessió 6) 

Evitar trasllat residus 
- Afavorir/incentivar la gestió interna i a nivell de comunitat 

autònoma (Sessió 6) 

Normativa  
- Assegurar el compliment de la normativa en vigor (Sessió 7) 

 
 



 
 

 

32 

5.1.3 FISCALITAT AMBIENTAL I TRANSPARÈNCIA EN ELS COSTOS DE GESTIÓ 

 

En aquest apartat es detallen les aportacions referents a dues eines de fiscalitat i les propostes de destins de 
la seva recaptació: les taxes d’escombraries de residus municipals i els cànons, concretament:  
 

O LA TAXA D’ESCOMBRARIES I LA IMPLANTACIÓ DEL PAGAMENT PER GENERACIÓ (PXG) 
O ELS RESIDUS I OPERACIONS A SOTMETRE A UN CÀNON  SUPERIOR A L’ACTUAL 
O DESTINACIÓ DE LA RECAPTACIÓ DELS TRIBUTS: TAXA D’ESCOMBRARIES I CÀNON 

 
 

5.1.3.1 TAXA D’ESCOMBRARIES (PXG) 

 

Es va posar a debat la TAXA D’ESCOMBRARIES MUNICIPALS SEGONS LA GENERACIÓ DE RESIDUS (PXG- 
PAGAMENT PER GENERACIÓ) i com poder-la implementar. Així per tal d’identificar el generador de residus i la 
seva producció, segons les opinions recollides, s’aposta per dos models de forma similar: pels contenidors 
tancats a la via pública i pel sistema de recollida porta a porta. Tot i això també es van indicar altres sistemes 
d’identificació com les bosses marcades amb codis o les aplicacions mòbils. 

En la següent taula es llisten les aportacions sobre l’aplicació del PxG i com poder identificar la producció de 
residus per unitat familiar o comercial (el número entre parèntesis reflexa el nombre de vegades que s’ha fet 
la proposta, 2 voldria dir que ha sorgit en les taules de debat de dues sessions presencials):   
 

TEMES 
APORTACIONS PER A LA IDENTIFICACIÓ DE LA PRODUCCIÓ DE RESIDUS PER A 
L’APLICACIÓ DE LA TAXA D’ESCOMBRARIES SEGONS PXG 

SISTEMES 
D’IDENTIFICACIÓ 
GENERADOR RESIDUS 

PER APLICAR TAXA 
D’ESCOMBRARIES: PxG  

Sistemes d’individualització de la recollida i la identificació de l’usuari 
generador: 

- Contenidors tancats a la via pública (4) contenidors intel·ligents que 
permetin la identificació de l’usuari a través de targetes 
identificatives. A tenir present diversos aspectes d’aquesta tecnologia 
(manteniment car) (1). Reducció gradual i progressiva, fins arribar al 
0% de contenidors oberts l’any 2035 (1)  

- PaP (3): sistema de recollida selectiva porta a porta (amb cubells 
identificats (1)) 

- Bosses (3): sistemes d’identificació a través de bosses marcades 
mitjançant codi (com els codis QR). Sistemes de lectura de les bosses a 
les plantes de triatge (per conèixer l’origen- gran productor/domèstic i 
tenir-ne la traçabilitat 

- Aplicacions mòbils per a la identificació de l’usuari generador dels 
residus (1) 

 
Altres aportacions i comentaris que s’han realitzat en les taules de debat grupals però no han estat idees 
coincidents amb altres sessions es presenten a continuació (entre parèntesis s’indica la sessió en la que es va 
recollir aquesta aportació):  
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INFORME DE RETORN DEL PROCÉS PARTICIPATIU DE L’AVANTPROJECTE DE LA LLEI DE PREVENCIÓ 

I GESTIÓ DELS RESIDUS I D’ÚS EFICIENT DELS RECURSOS 

 

TEMES 
Altres propostes per a la identificació de la producció de residus en la taxa 
d’escombraries segons (PxG) i comentaris 

Control i 
inspecció definit 
al PPT 

Mitjançant el control i la inspecció (a incorporar en el plec de prescripcions tècniques 
del servei de recollida de residus) (sessió 4) 

Educació  A través de l’educació ambiental  (sessió 4) 

Dades ciutadans 
- LPD 

- mitjançant la millor tècnica disponible, tenint en compte les limitacions de la 
LPD (llei de protecció de dades) (Sessió 2) 

- la llei ha de preveure la recaptació de dades del ciutadà (sessió 5) 

Factura - Sistema de factures transparents (conèixer què s’està pagant per les 
escombraries- cas de Barcelona) (sessió 3) 

 

5.1.3.2 RESIDUS I OPERACIONS SOTMESES AL CÀNON 

 

Actualment hi ha una sèrie de cànons establerts i al llarg de les sessions es va parlar sobre quins RESIDUS I/O 
OPERACIONS DEVIEN ESTAR SUBJECTES A CÀNONS SUPERIORS als actuals o estar-hi sotmesos si no ho estan. 
Les aportacions més coincidents respecte a la tipologia de residus a sotmetre a cànons superiors han estat els 
envasos, els voluminosos i la fracció resta/rebuig; i pel que fa a les operacions de gestió de residus s’aposta per 
continuar incrementant els cànons de les operacions finalistes la incineració i la deposició controlada.  

En la següent taula es llisten les aportacions sobre els residus i les operacions que han d’estar sotmesos a 
imports del cànon de residus superiors als actuals, les quals estan agrupades per temes (el número entre 
parèntesis reflexa el nombre de vegades que s’ha fet la proposta, 2 voldria dir que ha sorgit en les taules de 
debat de dues sessions presencials):   

 

TEMES 
APORTACIONS SOBRE RESIDUS I OPERACIONS A SOTMETRE A UN CÀNON 
SUPERIOR A L’ACTUAL 

FRACCIÓ ENVASOS - Envasos (3) 

FRACCIÓ VOLUMINOSOS - Voluminosos (2) 

FRACCIÓ RESTA-REBUIG - Fracció resta - fracció rebuig (2) 

OPERACIONS INCINERACIÓ I 
DEPOSICIÓ 

Les operacions d’incineració i de deposició en abocador (2) i els residus 
destinats a aquestes vies 

 

Altres aportacions que s’han realitzat en les taules de debat grupals però no han estat idees coincidents amb 
altres sessions es presenten a continuació (entre parèntesis s’indica la sessió en la que es va recollir aquesta 
aportació):  

 

TEMES 
Altres propostes de residus per a que estiguin sotmesos a imports de cànon superiors 
als actuals 

tèxtil  (Sessió 3) 
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TEMES 
Altres propostes de residus per a que estiguin sotmesos a imports de cànon superiors 
als actuals 

Cànon 
superior 

càpsules de cafè (Sessió 3) 

residus industrials i comercials no assimilables a domèstics (sessió 1) 

residus industrials que van a abocador de residus no especials (a excepció es justifiqui la 
impossibilitat de valorització) (sessió 6) 

residus d’alta complexitat en el seu reciclatge o que no es poden reciclar (sessió 4) 

als productors que generin productes/residus d’un sol ús (sessió 2) 

Els residus perillosos una part es valoritzen i la resta s’incineren (sessió 7) 

CÀNON 
MENOR 

Per la fracció resta d’un municipi que fa porta a porta (PaP) (i que assoleixi una recollida 
selectiva major que d’altres sistemes), hauria de tenir un cànon menor que d’altres 
municipis (Sessió 3) 

 
 

ALTRES COMENTARIS CÀNON 

Cànon de residus 
industrials i  

cànon residus municipals  

Equiparar i unificar els cànons de residus municipals i el cànon de residus 
industrials (2) (equiparació cànons residus segons origen) (sessió 7 i sessió 
5) 

Equiparar entre els residus de la construcció i els industrials (1) 

Cànon d’incineració 

i cànon deposició 

Equiparar el cànon incineració amb el d’abocament. (equiparar per 
operacions) (sessió 3) 

Cànons  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 (sessió 7) 

Cànon a la resta de l’estat la necessitat d’unificar el cànon a nivell estatal per evitar la competència 
deslleial (sessió 7) 

Altres Comentaris generals 

Obligació ciutadania 
reciclatge 

Nova llei ha d’indicar clarament que els ciutadans tenen l’obligació de 
reciclar (sessió 5) 

Control empreses - Més control als petits i mitjans productors de residus (sessió 6) 

- En petites empreses: més favorable de les sancions, ja que les 
taxes són inassolibles (sessió 7) 

Reutilització vs deposició 
abocador 

- Cal potenciar (Obligar i/o incentivar) la reutilització en front la 
deposició a l’abocador (sessió 7) 

Abocaments incontrolats Penalitzar els abocadors incontrolats de residus (sessió 6) 
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INFORME DE RETORN DEL PROCÉS PARTICIPATIU DE L’AVANTPROJECTE DE LA LLEI DE PREVENCIÓ 

I GESTIÓ DELS RESIDUS I D’ÚS EFICIENT DELS RECURSOS 

 

5.1.3.3 DESTÍ TRIBUTS: TAXA D’ESCOMBRARIES I CÀNON 

 

En les sessions de debat territorials, es va indicar de forma majoritària que la RECAPTACIÓ DE LA TAXA DE 
RESIDUS s’ha de destinar al servei de recollida de residus, així com a la sensibilització i educació ambiental i al 
tractament dels residus. En la següent taula es llisten totes les aportacions classificades per temes (el número 
entre parèntesis reflexa el nombre de vegades que s’ha fet la proposta, 2 voldria dir que ha sorgit en les taules 
de debat de dues sessions presencials):   
 

TEMES 
APORTACIONS PER A LA DESTINACIÓ DE LA RECAPTACIÓ DELS TRIBUTS DE RESIDUS: 
TAXA D’ESCOMBRARIES 

DESTÍ RECAPTACIÓ TAXA D’ESCOMBRARIES 

AL SISTEMA DE 
RECOLLIDA 

Recaptació de la taxa d’escombraries destinada al servei de recollida selectiva de 
residus en (5): 

- accions de millora dels sistemes de recollida 

- reinvertir en el servei de recollida de residus  

- finançar i cobrir els costos de la recollida  

- accions en espais relacionats amb les infraestructures i el servei de 
recollida de residus (sessió 4)  

- material per portar a terme la recollida 

- personal per portar a terme la recollida (tècnics i educadors) 

- bosses compostables  

SENSIBILITZACIÓ I 
EDUCACIÓ 
AMBIENTAL 

Recaptació de la taxa d’escombraries destinada a la sensibilització i educació 
ambiental a través de (4): 

- Informadors/es ambientals 

- Campanyes informatives de polítiques de sensibilització i prevenció de 
residus 

- Actuacions de comunicació i sensibilització continuades 

- Potenciar l’educació ambiental 

TRACTAMENT DE 
RESIDUS 

Recaptació destinada al finançament i a cobrir costos del tractament dels residus 
(4) 

(un d’aquests casos indica: per fer la separació en la planta de tractament) 

CONTROL SERVEI DE 
RECOLLIDA 

Destinada al control del servei (2) a través de:  

- Inspectors/es ambientals 

- Invertir en el seguiment d’inspecció i control 

PREVENCIÓ Recaptació destinada la prevenció de residus (1): 

- Projectes locals de prevenció (reparadors, reutilització)  

- Compostatge domèstic 

- la comunicació i accions per la prevenció 

ENS LOCALS Recaptació de la taxa d’escombraries destinada als ens locals (1) 
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Pel DESTÍ DE LA RECAPTACIÓ DEL CÀNON, en les aportacions s’opta principalment per destinar la recaptació a 
la investigació i millora de la innovació (I+D+I), però també es proposa destinar-la a altres mesures fiscals que 
fomentin la prevenció dels residus i la recollida selectiva d’aquests. En la següent taula es llisten les propostes 
per temes i s’indica el consens que han tingut (amb el número entre parèntesis que reflexa el nombre de 
vegades que s’ha fet la proposta en el global de sessions). 
 

TEMES 
APORTACIONS PER A LA DESTINACIÓ DE LA RECAPTACIÓ DELS TRIBUTS DE 
RESIDUS: CÀNON 

DESTÍ CÀNON 

INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ Cànon destinat a la investigació i millora de la innovació, així s’aposta com a 
destí la I+D+I (4) 

FISCALITAT PER LA 
PREVENCIÓ I RECOLLIDA 
SELECTIVA 

Destinat a mesures fiscals que fomentin positivament la prevenció de 
residus i la recollida selectiva (3):  

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

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

- es retorni als ens locals o a les empreses que s’hi dediquen 

- Foment de la reducció de residus (Concretament envàs retornable) 

- Fiscalitat positiva de totes les activitats de reparació, reutilització, 
venda a granel, etc. 

- Subvencionar els subproductes (que són recursos) 

RECOLLIDA SELECTIVA  

OFERTA DE GESTORS 

Destinar a la recollida selectiva i al seu increment (aposta per la valorització 
i disponibilitat de gestors) (3), concretament: 

- per a la millora de les recollides selectives realitzades pels 
ajuntaments 

- al finançament de la recollida selectiva de poda 

- a les fraccions: orgànica, envasos i el tèxtil 

- Fomentar opcions de valorització de residus versus deposició 
controlada en abocador 

- Millorar l’oferta actual de gestors de residus 

TRACTAMENT RESIDUS Destinar la recaptació al tractament dels residus (2), concretament:  

- al finançament de les plantes descentralitzades de tractament de 
FORM i al tractament de residus de poda (1) 

- a realitzar inversions per tractar els residus (aposta per aplicacions 
pràctiques, en comptes de la investigació, així les empreses 
podrien adquirir la tecnologia i aplicar-la en el tractament) (1) 

 

Altres aportacions que s’han realitzat en les taules de debat grupals però no han estat idees coincidents amb 
altres sessions es presenten a continuació (entre parèntesis s’indica la sessió en la que es va recollir aquesta 
aportació):  
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INFORME DE RETORN DEL PROCÉS PARTICIPATIU DE L’AVANTPROJECTE DE LA LLEI DE PREVENCIÓ 

I GESTIÓ DELS RESIDUS I D’ÚS EFICIENT DELS RECURSOS 

 

TEMES Altres propostes destí recaptació CANÒN 

Inspecció - Inspectors/es ambientals (sessió 3) 

Productors - Sistemes productors, oportunitats de negoci (sessió 3) 

 Sensibilització - Campanyes de sensibilització empresarial i ciutadana (sessió 6) 

Plataforma SDR - Millora de l’aplicació SDR (Sistema Documental de Residus de l’ARC) sessió 
6) 

Codificació 
residus 

- Caldria codificar correctament residus i/o separar el cànon municipal 
(200301) i industrial (191212) (sessió 7)  
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5.1.4 MARC COMPETENCIAL I GOVERNANÇA DE LA RESPONSABILITAT 
AMPLIADA DEL PRODUCTOR 

 

Per a que l’economia circular s’implementi de forma eficaç és important distribuir responsabilitats entre els 
agents implicats i que aquestes es compleixin i es desenvolupin de forma correcte. En aquest sentit, s’ha posat 
a debat quines serien les competències desitjables per a implementar l’economia circular i s’ha posat el focus 
en la responsabilitat ampliada del productor (RAP), concretament en els següents apartats es detallen les 
aportacions de: 

 
O LA DISTRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES PER IMPLEMENTAR L’ECONOMIA CIRCULAR I EL PAPER DELS 

SECTORS PÚBLIC I PRIVAT EN LA GESTIÓ DELS RESIDUS 
O GOVERNANÇA DE LA RAP (RESPONSABILITAT AMPLIADA DEL PRODUCTOR) 

O MECANISMES A PRIORITZAR EN LA GOVERNANÇA DE LA RAP 
O NOUS RESIDUS APLICAR RAP (I MECANISMES) 
O MECANISMES/ACCIONS ELS RESIDUS QUE S’ESCAPEN DE LA RAP (PERÒ ACTUALMENT HI 

ESTAN SUBJECTES) 
 
 

5.1.4.1 DISTRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES PER IMPLEMENTAR L’ECONOMIA CIRCULAR I 
EL PAPER DELS SECTORS PÚBLIC-PRIVAT EN LA GESTIÓ DELS RESIDUS 

 

Les idees coincidents en quant a la DISTRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES DESITJABLES per IMPLEMENTAR 
L’ECONOMIA CIRCULAR, indiquen per una banda que l’administració autonòmica s’ha d’encarregar del 
compliment efectiu de les obligacions de ciutadans i productors respecte el reciclatge i altres vies de gestió de 
residus, així com del control dels productes que entren en circulació al mercat català; i per altre banda que les 
empreses productores de productes assumeixin responsabilitats respecte els seus productes quan esdevinguin 
residus alhora que incorporin l’economia circular en el disseny dels seus productes.  

En la següent taula es llisten les aportacions agrupades per temes (el número entre parèntesis reflexa el 
nombre de vegades que s’ha fet la proposta, 2 voldria dir que ha sorgit en les taules de debat de dues sessions 
presencials):   

TEMES 
APORTACIONS PEL QUE FA A LA DISTRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES DESITJABLE PER 
IMPLEMENTAR L’ECONOMIA CIRCULAR  

ADMINISTRACIÓ 
AUTONÒMICA 
CATALANA 

- Regular i establir objectius i obligacions respecte reciclatge i reutilització tant a 
productors com a ciutadans, i que aquest compliment sigui real i demostrable (2) 

- Regular i legislar sobre els materials que es posen al mercat català (2) (en 
especial envasos/embalatges) i (amb criteris de reutilització, reciclatge i 
valorització)  

ADMINISTRACIÓ 
COMARCAL I 
LOCAL 

- Establir circuits de reaprofitament entre empreses privades, administracions, etc. 
per allargar la vida útil dels materials (economia circular) (1) 

EMPRESES/ 
INDÚSTRIES 
PRODUCTORES DE 
PRODUCTES 

- Responsabilitat Productors i distribuïdors, empreses/indústries (2) 

- assumir el 100% dels costos dels seus productes 

- envers el residu que generarà el seu producte (dipòsit) 

- incrementar la possibilitat de reutilització del seu producte  
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INFORME DE RETORN DEL PROCÉS PARTICIPATIU DE L’AVANTPROJECTE DE LA LLEI DE PREVENCIÓ 

I GESTIÓ DELS RESIDUS I D’ÚS EFICIENT DELS RECURSOS 

 

TEMES 
APORTACIONS PEL QUE FA A LA DISTRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES DESITJABLE PER 
IMPLEMENTAR L’ECONOMIA CIRCULAR  

- i incrementar la vida útil del seu producte 

PÚBLICO/PRIVAT - Administració-empreses (públic- privat) (1) 

 
 

En el cas concret de la gestió dels residus, productors i gestors van plantejar propostes sobre el PAPER DELS 
SECTORS PÚBLIC I PRIVAT EN LA GESTIÓ DELS RESIDUS. En la següent taula es llisten les aportacions segons al 
sector al que van dirigides:   

 

TEMES 
APORTACIONS PEL QUE FA AL PAPER DELS SECTORS PÚBLIC I PRIVAT EN LA GESTIÓ 
DELS RESIDUS  

SECTOR PÚBLIC 

 

- Un marc legal clar i homogeni (sessió 6) 

- Vetlli pel compliment de la normativa (Sessió 7) 

-  Obligació dels fabricants i productors de facilitar la d’informació dels seus 

productes per a  un millor coneixement final de la seva gestió (Sessió 7) 

- Incentivar el pas de residus a recurs mitjançant la condició de subproducte 
i fi de condició de residu (sessió 6) 

- Incentivar/finançar la inversió en tecnologia per millorar, afavorir la recerca 
de nous processos de gestió. (Sessió 7) 

- Dinamitzador, no només sancionador. Anar de la mà del sector privat, 
sobretot en el buit de reciclatge d’alguns residus (sessió 6) 

- La reducció de l’intervencionisme per afavorir el dinamisme del sector 
(sessió 6) 

SECTOR PRIVAT 

 

- Gestors implementin les noves tecnologies  (Sessió 7)  
- Ecodisseny (sessió 6) 

- Millora continua de processos i de millores en l’eficiència energètica (sessió 
6) 

 
 

 

A continuació es presenten altres COMENTARIS GENERALS que s’han realitzat en les taules de debat grupals 
(entre parèntesis s’indica la sessió en la que es va recollir aquesta aportació):  

 

ALTRES COMENTARIS GENERALS 

 En les següents propostes els assistents no han indicat qui seria el responsable de dur a terme l’acció, 
pel que no han detallat la competència, o a quin sector correspon 

Subproductes i associació 
entre empreses 

Facilitar gestió subproducte/residu (2) (sessió 4 i sessió 6) 

- Millora del tràmit de declaració de subproducte (actualment 
àmplia burocràcia) 

- Fomentar l’associonisme entre les empreses per a participar 
dels recursos/i de la gestió dels residus. Desconeixement de 
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ALTRES COMENTARIS GENERALS 

 En les següents propostes els assistents no han indicat qui seria el responsable de dur a terme l’acció, 
pel que no han detallat la competència, o a quin sector correspon 

qui pot estar interessat en un determinat 
residu/subproducte generat. 

Gestors  Facilitar l’economia dels gestors (sessió 4) 

PxG Qui genera més residus  paga més (sessió 4) 

Tramitació documental Estat  Facilitar els tràmits dins l’estat espanyol (sessió 4) 

Incentivació Incentivar més que perjudicar (sessió 4) 

Manca d’incentivació de l’economia circular (sessió 6) 

Sensibilització i formació 
- Sensibilització i educació a tots els nivells (sessió 6) 

- Conscienciació per aconseguir un món millor, treballant les 3R. 
(sessió 7) 

- Invertir en formació i educació a nivell dels operaris que 
intervenen en la gestió de residus municipals (per exemple en les 
deixalleries)  (sessió7) 

Sinèrgies sector públic i 
privat 

- Fomentar sinèrgies entre el sector privat i el públic per trobar 
vies de gestió de residus (sessió 7) 

Reutilització  
- Implementar processos de recuperació de residus per a la 

reutilització (sessió 7) 

 

 

5.1.4.2 GOVERNANÇA DE RAP: RESPONSABILITAT AMPLIADA DEL PRODUCTOR 

 

No es detecten aportacions clarament unànimes referents als MECANISMES QUE CAL PRIORITZAR RESPECTE 
A LA RAP, només destacar com aportacions grupals coincidents en dues sessions, l’aposta pel foment de 
l’ecodisseny dels productes i la reutilització d’aquests; com també s’esmenten obligacions i un major control 
als productors. En la següent taula es llisten les aportacions destacades sobre els mecanismes a prioritzar en la 
governança de la RAP, agrupades per temes (el número entre parèntesis reflexa el nombre de vegades que s’ha 
fet la proposta, 2 voldria dir que ha sorgit en les taules de debat de dues sessions presencials):   
 

TEMES APORTACIONS SOBRE LA GOVERNANÇA DE LA RAP  

MECANISMES A PRIORITZAR EN LA GOVERNANÇA DE LA RAP 

ECODISSENY  - Potenciar l’ecodisseny (2)   

- Facilitar la reciclabilitat del producte (1) 

Així mateix s’han indicat la necessitat de la formació a les empreses en 
ecodisseny i anàlisis del cicle de vida dels productes. 

REUTILITZACIÓ - Fomentar la reutilització (2)  
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INFORME DE RETORN DEL PROCÉS PARTICIPATIU DE L’AVANTPROJECTE DE LA LLEI DE PREVENCIÓ 

I GESTIÓ DELS RESIDUS I D’ÚS EFICIENT DELS RECURSOS 

 

TEMES APORTACIONS SOBRE LA GOVERNANÇA DE LA RAP  

MECANISMES A PRIORITZAR EN LA GOVERNANÇA DE LA RAP 

CONTROL I 
OBLIGACIONS 
PRODUCTORS 

Obligacions productors:  

- establir protocols per informar sobre els riscos associats al residu, les 
característiques de perillositat, (per facilitar-ne la gestió) (1) 

- declarar la totalitat de productes/envasos posats al mercat  (1) 

- Fitxa del cicle de vida per a cada producte (1) 

Incrementar/ potenciar el control de: 

- SIGs establerts (per part de l’administració), i més transparència 
econòmica de la gestió SIG (1) 

- de la producció productes i dels residus que genera un productor  (1) 

 
 

Altres aportacions que s’han realitzat en les taules de debat grupals però no han estat idees coincidents amb 
altres sessions es presenten en la taula de sota:  
 

TEMES Altres propostes de mecanismes a prioritzar en la RAP 

Informació 
sensibilització 

- Campanyes de conscienciació (sobretot en el cas dels RAEEs) (Sessió 7)  

Petjada de carboni - Depenent dels casos, escollir la millor opció (relacionat amb el càlcul de la 
petjada de carboni) (sessió 6) 

Participació continua 
del territori  

- Establir un consell per demarcació territorial per a debatre sobre la millor 
manera de reciclar i gestionar els residus. Per a poder incrementar la 
possibilitat de participació i col·laboració a nivell territorial (no només 
quan es canvia la llei) (sessió 5) 

Mesures fiscals 
productor 

- La fiscalització a través de la bonificació, sanció, carnet de punts al 
productor  (sessió 2) 

SDDR - El sistema de devolució i retorn (SDDR). (sessió 1) 

Embalatges - Minimitzar els embalatges  (sessió 5) 

E-comerç - L’E-comerç (el comerç electrònic) (sessió 4) 

RAEEs - Millorar l’actual sistema establert per la recollida, transport i tractament 
de RAEES (també a nivell de costos) (Sessió 7) 

 

Referent a NOUS RESIDUS A APLICAR LA RESPONSABILITAT AMPLIADA DEL PRODUCTOR els assistents a les 
sessions han destacat de forma majoritària un parell de residus/productes: els tèxtils i els mobles, tot i que 
també n’esmenten d’altres. Els mecanismes indicats són diversos. En la següent taula es llisten les aportacions 
sobre nous residus a aplicar RAP, agrupades per temes (el número entre parèntesis reflexa el nombre de 
vegades que s’ha fet la proposta):   
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TEMES APORTACIONS SOBRE LA GOVERNANÇA DE LA RAP 

NOUS RESIDUS APLICAR RAP (I MECANISMES) 

TÈXTIL - Els residus tèxtils (6) i el tèxtil sanitari (1) 

VOLUMINOSOS - Mobles/voluminosos (5) 

- Matalassos (2) 

ALTRES RESIDUS - càpsules de cafè (2) 

- envasos comercials i envasos industrials i envasos rígids (2) 

MECANISMES - Els productors dels productes haurien de pagar quan posen aquests 
productes al mercat. (1) (principalment pels residus següents: pneumàtics, 
residus perillosos, tèxtil, premsa i mobles) 

- Ecodisseny i un menor impacte ambiental dels productes (1)  

- Tots els residus: 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 (1) 

 

Altres aportacions que s’han realitzat en les taules de debat grupals en relació als  nous residus a aplicar RAP 
però no han estat idees coincidents amb altres sessions es presenten en la taula de sota (entre parèntesis 
s’indica la sessió en la que es va recollir aquesta aportació):  

 

Altres propostes de nous residus a aplicar RAP 

Aliments (malbaratament alimentari) (sessió 7)  

Gespa artificial   (sessió 7)  

Resines d’intercanvi iònic del tractament d’aigües (mecanisme similar a piles, RAEE o làmpades) 
(sessió 6) 

Pneumàtics (sessió 5) 

Residus perillosos  (sessió 5) 

La premsa  (sessió 5) 

Plàstics agrícoles (sessió 1) 

Tovalloletes (sessió 3) 

Productes d’higiene íntima d’un sol ús (sessió 3) 

 
 

MESURES I ACCIONS pels RESIDUS QUE ACTUALMENT ESTAN SOTMESOS A RAP, PERÒ QUE S’ESCAPEN 
D’AQUEST RÈGIM, principalment es planteja la inspecció i control dels productors, possiblement associada a 
sancions. A continuació es llisten les principals aportacions sobre els mecanismes/accions pels residus que 
s’escapen de la RAP (però actualment hi estan subjectes) en la segona taula s’indiquen altres mesures que es 
plantegen (el número entre parèntesis reflexa el nombre de vegades que s’ha fet la proposta)  
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INFORME DE RETORN DEL PROCÉS PARTICIPATIU DE L’AVANTPROJECTE DE LA LLEI DE PREVENCIÓ 

I GESTIÓ DELS RESIDUS I D’ÚS EFICIENT DELS RECURSOS 

 

TEMES APORTACIONS SOBRE LA GOVERNANÇA DE LA RAP 

MECANISMES/ACCIONS ELS RESIDUS QUE S’ESCAPEN DE LA RAP (PERÒ ACTUALMENT HI ESTAN SUBJECTES) 

INSPECCIÓ I CONTROL 
DECLARAR PRODUCTES 
+ INSPECCIONS 

Inspecció i control (4) 

- Sanció (2) 

- Regular i controlar l’ús d’intermediaris (1) 

- Vinculada al fons de retorn del cànon (1) 

Obligació declarar 100% de productes posats al mercat (1) 

 
 

TEMES Altres propostes de MECANISMES/ACCIONS ELS RESIDUS QUE S’ESCAPEN DE LA 
RAP (però actualment hi estan subjectes) 

Difusió règim RAP Millor divulgació i difusió  sobre el règim de RAP, i dels diferents mecanismes i 
obligacions  (sessió 6)  

Etiquetatge  Una etiqueta que diferenciï els que escapen del règim RAP (etiqueta en forma 
de fletxa de color vermell) (sessió 6) 

Responsabilitat 
productors 

El productor es responsabilitzi del seu propi residu actual i del residu que serà 
el seu producte (sessió 5) 

Cas concret 
pneumàtics 

Sobre els residus de pneumàtics: s’haurien de fer càrrec de tots els pneumàtics 
(tant els antics com els actuals). (sessió 1) 
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5.1.5 PLANIFICACIÓ, IMPLANTACIÓ I GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES 

 

En aquest apartat s’indiquen les propostes i aportacions pel que fa les infraestructures relacionades amb els 
residus, tant en la planificació, implantació i gestió d’aquestes. Concretament es detallen propostes referents 
a: 

o INFRAESTRUCTURES  (en general) 
O FINANÇAMENT INFRAESTRUCTURES 

 
 

5.1.5.1 INFRAESTRUCTURES 

 
Per part dels assistents, les INFRAESTRUCTURES PRIORITÀRIES A LLARG TERMINI per al tractament dels 
residus serien principalment dues: les plantes descentralitzades i properes als punts de generació dels residus 
i les plantes de reutilització de residus. Així mateix es fa esment de l’autocompostatge comunitari com a model 
de tractament descentralitzat de la FORM, la necessitat d’actualitzar/repensar les plantes existents de 
tractament de residus i invertir en recerca per a la millora de la gestió dels residus.  

En la següent taula es llisten les aportacions principals sobre quines han de ser les infraestructures prioritàries 
a llarg termini. Aquestes opinions s’agrupen per temes (el número entre parèntesis reflexa el nombre de 
vegades que s’ha fet la proposta, 2 voldria dir que ha sorgit en les taules de debat de dues sessions presencials):   

 

TEMES APORTACIONS SOBRE INFRAESTRUCTURES PRIORITÀRIES A LLARG TERMINI 

INFRAESTRUCTURES 
DESCENTRALITZADES 

Infraestructures descentralitzades (acostar el tractament als punts de 
generació de residus)(4): 

- plantes descentralitzades de FORM (plantes locals, més petites) (3) 

- plantes descentralitzades de triatge (1) 

- reduint el transport de residus (1) 

PLANTES REUTILITZACIÓ Infraestructures per a la reutilització (4): 

- i de preparació per a la reutilització (PxR) (1) 

- deixalleries: funcionin com a centres de recursos, gràcies a PxR que 
s’hi realitzi (1) 

- plantes de reutilització d’envasos i vidre (1) 

TRACTAMENT FORM En la línia de la descentralització de les plantes de tractament, pel que fa a la 
fracció FORM: 

- autocompostatge comunitari (2) 

FUTUR DELS ECOPARCS I 
PLANTES EXISTENTS 

- reconvertir/redimensionar  ecoparcs (menys resta i més selectiva: 
FORM, envasos) (1) 

- optimitzar i automatitzar les plantes existents (repensant el model 
actual de plantes: de la generació de residus a casa a la gestió dels 
residus no tractats) (1) 
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INFORME DE RETORN DEL PROCÉS PARTICIPATIU DE L’AVANTPROJECTE DE LA LLEI DE PREVENCIÓ 

I GESTIÓ DELS RESIDUS I D’ÚS EFICIENT DELS RECURSOS 

 

TEMES APORTACIONS SOBRE INFRAESTRUCTURES PRIORITÀRIES A LLARG TERMINI 

DESTINADES A 
INVESTIGACIÓ 

Aposta per instal·lacions destinades a la investigació i recerca (2):  

- centres tecnològics per l’estudi o investigació de certs residus, 
valorització per reintroduir-los de nou dins del cicle de vida (1) 

- potenciar la recerca pel que fa a infraestructures de gestió (1) 

 

Altres aportacions que s’han realitzat en les taules de debat grupals però no han estat idees coincidents amb 
altres sessions es presenten a continuació (entre parèntesis s’indica la sessió en la que es va recollir aquesta 
aportació):  

 

TEMES Altres propostes d’infraestructures prioritàries per al tractament de residus 

Transferència de 
residus 

Plantes de transferència (sessió 5) 

Residus perillosos i 
I+D 

plantes de tractament dels residus perillosos (potenciar-les en quant a I+D, 
per a investigar en el tractament d’aquests residus) (sessió 4) 

Valorització  
Plantes de valorització (de plàstics) (sessió 2) 

Valorització 
energètica 

Plantes de valorització energètica (sessió 2) 

 

 

5.1.5.2 FINANÇAMENT INFRAESTRUCTURES 

 

Per tal d’ASSEGURAR EL FINANÇAMENT DE LES INFRAESTRUCTURES PÚBLIQUES (la construcció, explotació i 
manteniment) es proposa principalment utilitzar la recaptació del cànon. A més també s’indica la recaptació 
de la taxa d’escombraries i rebre finançament a través de la Responsabilitat Ampliada del Productor (RAP). En 
la següent taula es llisten les aportacions sobre el finançament d’infraestructures públiques agrupades per 
temes, en la primera taula les aportacions majoritàries (el número entre parèntesis reflexa el nombre de 
vegades que s’ha fet la proposta) i la segona taula, altres aportacions que s’han realitzat però no han estat 
idees coincidents amb altres sessions, (entre parèntesis s’indica la sessió en la que es va recollir l’aportació): 

 

TEMES 
APORTACIONS SOBRE L’ASSEGURAMENT DEL FINANÇAMENT 
INFRAESTRUCTURES PÚBLIQUES 

CÀNON I TAXES - Per una banda es planteja el finançament de les infraestructures amb 
el cànon (4), tot i que s’indica que caldria incrementar-lo (2): 
o cànon de la fracció resta (1) 
o Mantenir l’actual funcionament del cànon (el retorn serveix per 

la millora de les infraestructures) (1) 

- Alhora, que també s’indica el finançament a través del augment de 
les taxes (2)  

- I a través d’un cànon als productes de difícil reciclabilitat (1) 
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TEMES 
APORTACIONS SOBRE L’ASSEGURAMENT DEL FINANÇAMENT 
INFRAESTRUCTURES PÚBLIQUES 

- Repercutir les despeses d’explotació tant a empreses generadores de 
residus com als ciutadans (1) 

RESPONSABILITAT 
AMPLIADA DEL 
PRODUCTOR 

Finançament a través de la RAP (Responsabilitat Ampliada del Productor) (2) 

 
 

TEMES Altres propostes sobre el FINANÇAMENT INFRAESTRUCTURES públiques 

Público-privat 
El finançament hauria de ser 50% privat i 50% públic, és a dir que e 
finançament sigui compartit.  (sessió 4) 

Preus públics 
Preus públics a les plantes de tractament (sessió 2) 

Materials valoritzats 
Venda de materials: reparats, compost, ... (sessió 2) 

Competitivitat entre 
empreses 

Potenciar la competitivitat entre empreses per l’explotació de les 
plantes, pels objectius d’homologació europeus (a través de plecs 
competitius) (sessió 1) 

 
 

A continuació es presenten altres COMENTARIS GENERALS que s’han realitzat en les taules de debat grupals 
(entre parèntesis s’indica la sessió en la que es va recollir aquesta aportació):  

 

ALTRES COMENTARIS GENERALS sobre la temàtica d’infraestructures 

Control fuites i abocaments  Establiment de mecanismes de control als generadors de residus per 
evitar fuites de residus i/o abocaments. (sessió 2) 

Mesures premiar la prevenció 
de residus 

La bonificació dels que treballen a granel (sessió 1) 

Informació  Polítiques informatives (sessió 1) 

Recollida porta a porta Ampliar la flota de recollida porta a porta (sessió 3) 
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INFORME DE RETORN DEL PROCÉS PARTICIPATIU DE L’AVANTPROJECTE DE LA LLEI DE PREVENCIÓ 

I GESTIÓ DELS RESIDUS I D’ÚS EFICIENT DELS RECURSOS 

 

5.1.6 ASPECTES TRANSVERSALS (CANVI CLIMÀTIC, SÒLS CONTAMINATS I 
ALTRES) 

 

En aquest darrer apartat es tracten d’altres temes que podrien ser transversals en la nova llei de prevenció i 
gestió dels residus i l’ús eficient dels recursos, que els assistents han indicat, referents especialment a:  

 
O CANVI CLIMÀTIC  

O RESTRICCIONS/REGULACIONS DEL MODEL ACTUAL DE GESTIÓ ELS RESIDUS RESPECTE EL 
CANVI CLIMÀTIC 

O INSTRUMENTS DE FISCALITAT AJUSTATS A INDICADORS DE CANVI CLIMÀTIC 
O SÒLS CONTAMINATS 

O SÒLS CONTAMINATS I ASPECTES A REGULAR 
O REPARTIMENT DE COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE SÒLS CONTAMINATS 

O ASPECTES TRANSVERSALS A FER VISIBLES A LA NOVA LLEI (en general) 
 

 

5.1.6.1 CANVI CLIMÀTIC 

 

Referent a les RESTRICCIONS/REGULACIONS QUE CAL ESTABLIR SOBRE EL MODEL DE GESTIÓ DE RESIDUS, 
VINCULADES A LA LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC, algunes de les principals idees que es proposen són: 
evitar la producció de productes  que no són valoritzables o són difícils de reciclar, apostar per la valorització 
en comptes de l’eliminació en la gestió dels residus i aplicar mesures per a reduir emissions de gasos d’efecte 
hivernacle en la gestió dels residus i en les provocades per les activitats. En la següent taula es llisten les 
aportacions sobre les regulacions en el model de gestió dels residus i lluita contra el canvi climàtic agrupades 
per temes (el número entre parèntesis reflexa el nombre de vegades que s’ha fet la proposta, 2 voldria dir que 
ha sorgit en les taules de debat de dues sessions presencials):   
 

TEMES 
APORTACIONS SOBRE RESTRICCIONS/REGULACIONS EN EL MODEL DE GESTIÓ DELS 
RESIDUS I LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC 

PRODUCCIÓ 
PRODUCTES I LA 
SEVA VALORITZACIÓ 

Foment producció dels productes valoritzables (2): 

- Restricció de la producció de productes no valoritzables (Sessió 7) 

- prioritzar la producció o els productes més fàcils de reciclar (sessió 2) 

- o penalitzar aquells més complexos (que no es poden reciclar) (sessió 2) 

(es qüestiona si aquesta proposta és viable a nivell de competències) (sessió 2) 

MÉS VALORITZACIÓ 
MENYS ELIMINACIÓ 

Incentivar les vies de valorització enfront les vies d’eliminació (2): (Sessió 7) 

- Restricció de la deposició dels materials valoritzables (Sessió 7) 

- Reducció d’incineradores (sessió 5) 

REDUCCIÓ 
EMISSIONS GEH 

Reduir emissions de CO2  en: 

-  la gestió dels residus (2): 
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TEMES 
APORTACIONS SOBRE RESTRICCIONS/REGULACIONS EN EL MODEL DE GESTIÓ DELS 
RESIDUS I LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC 

- MODELS DE RECOLLIDA: Identificar i promoure models de recollida 
amb la menor generació de CO2 (sessió 5) 

- TRACTAMENT RESIDUS: reduir emissions de les plantes, reduir CO2 i 
GEH-gasos d’efecte hivernacle als abocadors millorant les 
captacions, eficiència energètica a les plantes, autoconsum 
d’energia, reduir gravàmens impositius a la generació d’energia amb 
biogàs o energies renovables (sessió 3) 

- Reducció d’emissions en activitats (1): 

- ACCIONS PER CAPTURA D’EMISSIONS: Incentivar mesures de 
captura de CO2 de les activitats (Sessió 7) 

- ESTUDIS DE BALANÇ AMBIENTAL(CO2): Incloure estudis de balanç 
ambiental a les llicències ambientals (Sessió 7 

TRANSPORT I 
EXPORTACIÓ 
RESIDUS 

- EMISSIONS: Prohibició de trasllats innecessaris (sessió 1) 

- RESIDUS: Regulació d’exportació de residus (Sessió 7) 

- RECURSOS: Reduir el transport: consumint recursos de km0 i la 
transferència (sessió 5) 

 

Altres aportacions que s’han realitzat en les taules de debat grupals però no han estat idees coincidents amb 
altres sessions es presenten a continuació (entre parèntesis s’indica la sessió en la que es va recollir aquesta 
aportació):  
 

TEMES 
Altres propostes de restriccions/regulacions sobre el model de gestió de 
residus, vinculades a la lluita contra CC 

Consum de Productes 
de 2a mà 

Potenciar el consum de productes de segona mà (potenciar la reutilització) 
(sessió 1) 

Consum de Productes 
locals 

Apostar per productes de proximitat (sessió 1): 

- Taxes a productes foranis  

       Potenciar el consum de productes locals (consum de proximitat) 

Prevenció de residus 
Prevenció del malbaratament alimentari (llei en procés d’aprovació 
reglamentària) (sessió 3) 

Prevenció de residus – 
reducció envasos aigua 

Millorar el tractament de l’aigua, per tal de potenciar consum aigua aixeta 
(sessió 5) 

Recollida de residus – 
Reducció d’emissions de 
la 

Reducció d’emissions: (sessió 3) 

o Recollida de residus: mobilitatpotència-electrificació, energies 
renovables, vehicles de biogàs i d’hidrogen  

o Model de recollida: reduir la fracció resta de forma territorial, més 
propers, sistema PaP i contenidors identificats.   
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INFORME DE RETORN DEL PROCÉS PARTICIPATIU DE L’AVANTPROJECTE DE LA LLEI DE PREVENCIÓ 

I GESTIÓ DELS RESIDUS I D’ÚS EFICIENT DELS RECURSOS 

 

TEMES 
Altres propostes de restriccions/regulacions sobre el model de gestió de 
residus, vinculades a la lluita contra CC 

Recollida selectiva 
FORM – identificació 
generador 

Individualització recollida fracció orgànica (sessió 3) 

Documentació gestió 
residus –  transparència 

Transparència documental (on van els residus) (sessió 3) 

Suport econòmic 
administració 

Implicació de l’administració a nivell econòmic (Sessió 7) 

Normativa 
Seguir la normativa europea (no incorporar ni complicar aquesta) (sessió 6) 

Vehicles  
Bonificar compra de vehicles (sessió 5) 

Petjada de carboni 
Es proposa el càlcul de la petjada de carboni (sessió 4) 

 

En relació a la FISCALITAT I EL CANVI CLIMÀTIC, es planteja disposar d’instruments que tinguin en compte 
aquest paràmetre per poder posteriorment aplicar la fiscalitat corresponent en base els resultats: per exemple 
les empreses que contaminen més (potser mesura a nivell de petjada de carboni) estarien subjectes a pagar un 
import més alt. Tot i això primer caldria definir l’indicador i fomentar-ne el se ús. En la següent taula es llisten 
les aportacions al respecte. 

En quan a si s’ha d’establir una fiscalitat a través d’indicadors d’afectació sobre el canvi climàtic s’ha proposat 
el següent:  
 

TEMES 
APORTACIONS SOBRE INSTRUMENTS DE FISCALITAT AJUSTATS A INDICADORS DE 
CANVI CLIMÀTIC 

FISCALITAT JUSTA - Pagament per contaminació:  

- Indicadors per a determinar la contaminació que provoquen les 
empreses i aplicar instruments de fiscalitat corresponent (1) 

(sessió 7) 

DEFINICIÓ 
INDICADOR, 
FOMENT ÚS I 
APLICACIÓ 

- Objectiu a mig-llarg termini: Aplicar la fiscalitat en base Indicadors de canvi 
climàtic (1): 

- Però prèviament definir una metodologia de quantificació del 
indicador de canvi climàtic (petjada de carboni per exemple) i 
fomentar l’ús d’indicador de canvi climàtic 

(sessió 6) 
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5.1.6.2 SÒLS CONTAMINATS 

 

En matèria de SÒLS CONTAMINATS I ASPECTES A REGULAR, les aportacions coincideixen en la necessitat de 
control del sòl i en definir de forma clara els paràmetres que determinen la contaminació dels sòls i si cal actuar, 
quines són les mesures més recomanables en cas de necessitat.  

Pel que fa al REPARTIMENT DE COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE SÒLS CONTAMINATS hi ha diversitat 
d’opinions, que s’han recollit en les diferents sessions. D’entre les aportacions que han sorgit del consens de 
grup, n’hi ha que proposen que les competències siguin repartides entre les activitats que ocupen el sòl i 
l’administració, altres que recaigui sobre els productors i no els consumidors, altres que vagi de l’administració 
més propera cap amunt i altres no proposen sobre el repartiment, degut a que tenen dubtes sobre les 
competències i responsabilitats en aquest sentit.   

A continuació, en la següent taula es llisten les aportacions sobre aquestes dues temàtiques: les regulacions 
que hauria de tenir la futura llei en matèria de sòls contaminats i el repartiment de competències d’aquesta 
temàtica (s’indica el nombre de vegades que s’ha fet la proposta, 2 voldria dir que ha sorgit en les taules de 
debat de dues sessions presencials):   

 

TEMES APORTACIONS SOBRE SÒLS CONTAMINATS 

ASPECTES A REGULAR 

CONTROL SÒL Control del sòl (3) 

- inspeccions inicials i controls periòdics del vector sòl (2)  

- Vigilar la qualitat del sòl segons la capacitat de cada parcel·la (no sols limitar 
els residus, sinó tenir en compte la matèria orgànica del sòl, l’estructura, la 
fauna edàfica, l’ETP- evapotranspiració potencial) (1) 

Assegurar el compliment de la llei (1) 

PARÀMETRES 
CONTAMINANTS – 
SÒL CONTAMINAT 

Definir, establir una definició clara respecte: 

- quins són els paràmetres contaminants del sòl (1) 

- la necessitat d’actuació en un sòl alterat. I les mesures a prendre 
minimitzant la gestió de residus i el consum de recursos (per exemple 
excavació o priorització de bioremediacions). Calen ajuts en investigació en 
la matèria) (1) 

ACTIVITATS Respecte les activitats i els sòls contaminats s’indiquen les següents propostes de 
regulació: 

- Obligar a realitzar estudis de contaminació de sòl mentre l’activitat de 
gestió de residus estigui en funcionament (1) 

- facilitar la denúncia anònima (per informar d’activitats de gestió de residus 
il·legals i/o d’abocaments) (1) 

- Restringir les autoritzacions ambientals (1) 

FISCALITAT 
CONTAMINACIÓ 
SÒL 

Referent a fiscalitat es proposa (2): 

- qui contamina paga (1) 

- regular la fiança que es diposita (1)  
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TEMES APORTACIONS SOBRE SÒLS CONTAMINATS 

- promoure un fons de compensació per descontaminar sòls quan no sigui 
possible trobar el causant (1) 

COMPETÈNCIES SÒLS CONTAMINATS  

PRODUCTOR - Responsabilitat al productor (intentant evitar que ho repercuteixi al 
consumidor) (1) 

ACTIVITAT OCUPA 
EL SÒL -
ADMINISTRACIÓ 

- Repartiment responsabilitat entre el titular activitat que ocupa el sòl i 
administració (1) 

- i que es controli en el moment de canvi o durant, per part de 
l’administració  

L’ADMINISTRACIÓ 
DE BAIX CAP A 
DALT 

- Els ens locals en primera instància i a partir d’aquesta administració anar 
escalant (1): 

- Control a través del departament d’agricultura (tot i que es fa l’incís de 
la diferència entre el sòl agrícola i els sòls en àmbits industrials) (sessió 
2)  

- Control per la baixa d’una activitat  

ALTRES es tenen dubtes sobre les competències i responsabilitats (1) 

 

 

Altres aportacions que s’han realitzat en les taules de debat grupals però no han estat idees agrupades i/o 
coincidents amb altres sessions es presenten a continuació (entre parèntesis s’indica la sessió en la que es va 
recollir aquesta aportació):  

 

TEMES Altres propostes d’aspectes a regular sobre els sòls contaminats 

Ramaderia  
regularitzar l’explotació ramadera (sessió 5) 

Relació residus-
sòls 

Es planteja el dubte de la relació dels sòls amb els residus. (sessió 5) 

Protecció 
jurídica 

Protecció jurídica de sòls suficient, inclosa la restauració (sessió 3) 

Cartografia 
aplicació residus 

mapa global del territori- residus a aplicar-hi (sessió 2) 

Aplicació 
bioresidus 

Fomentar l’aplicació de bioresidus al sòl com a esmena (monitoritzat) (sessió 3) 

Aplicació de 
bioestabilitzat 

Del bioestabilitzat que es faci bioassecat i que no es realitzi l’aplicació directa al sòl, 
ni de rebliment en abocadors. (sessió 3) 

 

  



 
 

 

52 

5.1.6.3 ASPECTES TRANSVERSALS 

 

Hi ha diversitat d’ASPECTES TRANSVERSALS que s’han indicat per a que siguin VISIBLES A LA NOVA LLEI, alguns 
dels coincidents són la sensibilització i la conscienciació, la comunicació i transmissió d’informació entre els 
agents implicats, l’economia circular, l’ACV dels productes i l’ecodisseny, així com tenir una visió global (tant 
des de la perspectiva econòmica de les empreses, com de l’administració). En la següent taula es llisten les 
aportacions sobre aspectes transversals a fer visibles a la nova llei agrupades per temes (el número entre 
parèntesis reflexa el nombre de vegades que s’ha fet la proposta, 2 voldria dir que ha sorgit en les taules de 
debat de dues sessions presencials):   

 

TEMES APORTACIONS SOBRE ASPECTES TRANSVERSALS A FER VISIBLES EN LA NOVA LLEI 

SENSIBILITZACIÓ I 
CONSCIENCIACIÓ  

Sensibilització i conscienciació en matèria de residus i de consum (2): 

- Sensibilització i formació en l’àmbit municipal i industrial  

- Conscienciació a la ciutadania pel canvi d’hàbits de consum i potenciar el 
consum de productes km0 

COMUNICACIÓ 
ENTRE ELS AGENTS 
IMPLICATS I 
IMPLICACIÓ 
D’AQUESTS 

Comunicació entre els agents implicats (2): 

- Comunicació permanent entre tots els actors (administració, ciutadans, 
empreses, gestors, recuperadors, universitats) (1) 

- Comunicació intra-administracions per a la gestió dels residus (1) 

- Comunicació i informació: àgil i fluida (1) 

Implicació dels protagonistes (productors, gestors, administració) (1) 

ANÀLISIS DEL CICLE 
DE VIDA I 
ECODISSENY  

- ACV (anàlisi de cicle de vida) (2) 

- Ecodisseny i ACV dels productes en fase de disseny per garantir la 
minimització de la generació de residus i la seva gestió (2) 

VISIÓ GLOBAL 

(ECONÒMICA/ 
ADMINISTRATIVA) 

Incorporar una visió de context global (2): 

- Administrativa: Legislació que incorpori indústria, agricultura, aigua (1)  

- Econòmica: per evitar dificultar la competitivitat 
econòmica/administrativa entre les empreses del territori front les de 
fora (1) 

ECONOMIA CIRCULAR - L’economia circular i la transició de residus a recurs (2) 

 

Altres aportacions que s’han realitzat en les taules de debat grupals però no han estat idees coincidents amb 
altres sessions es presenten a continuació (entre parèntesis s’indica la sessió en la que es va recollir aquesta 
aportació):  

 

  TEMES Altres propostes d’aspectes transversals 

Plans 
urbanístics i 
els residus 

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

- Incloure una memòria de residus en els plans urbanístics generals i derivats   
(Sessió 7) 
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  TEMES Altres propostes d’aspectes transversals 

Gestió de 
dades 

Millor gestió de la informació sobre dades, costos, seguiment amb indicadors (sessió 
3) 
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5.2 COMENTARIS RECOLLITS EN EL PLENARI FINAL 
 

Després del treball grupal i individual al voltant de les taules temàtiques els assistents a les sessions presencials 
van donar la seva opinió sobre què 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 i agrupats (entre 
parèntesis s’indica el nombre persones diferents que han fet una proposta igual o equivalent): 
 

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

 ÚS EFICIENT DELS RECURSOS 

ÚS EFICIENT DELS 
RECURSOS 
 
ECODISSENY   

Ecodisseny de productes i anàlisis del cicle de vida dels productes (ACV) (3) 

- incidir en l'origen, en la producció (3), penalitzant (1) 

- regular l'obsolescència programada de productes (1) 

- hi ha nous productes que no tenen prevista la gestió i és complicat 

avançar-se com a gestors a productes que encara no existeixen (1) 

Comentari: en la problemàtica plàstics cal anar a l'origen - canvi de model, no 
només de materials 

ÚS EFICIENT DELS 
RECURSOS 
 
PRODUCTORS 
RAP 
GESTIÓ RESIDUS  

Productors: establir en la legislació: 

- Obligacions: 
o assumir responsabilitat (RAP) (4) (productes prioritaris matalassos i 

mobles)  
o aportar informació dels productes per millorar l'eficiència de la 

valorització per part dels gestors (1) 

- Limitacions a: 
o materials i productes que es posen al mercat (sense RAP) (1)  
o materials i productes que es posen al mercat i no són valoritzables (1) 

- Mesures fiscals: 
o que pagui més, qui més residus (productes que esdevindran residus) 

posa al mercat: mecanisme limitant fiscal (1) 
o cànon als productes difícilment reciclables i/o no reciclables (1) 

ÚS EFICIENT DELS 
RECURSOS 
 
MATERIALS  
PRODUCTES 
RECICLATS  

Materials/productes reciclats (dirigit a productors i consumidors): 

- afavorir-ne la compra/ús (6)  

(amb IVA reduït/bonificació producte(2), amb taxa utilització matèria 

verge vs matèria valoritzada (1)) 

- establir terminis de compromís per a que es reabsorbeixin al sistema 

productiu materials valoritzats (1) 

- establir mínim de % reciclat als productes (1) 

- externalitats incloses en el preu dels productes (més cars els que tenen 
major impacte) (1) 

Comentari: l’empresa privada prioritza rendibilitat econòmica 
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TEMES COMENTARIS RECOLLITS EN EL PLENARI FINAL – PRIORITATS EN LA FUTURA LLEI 

ÚS EFICIENT DELS 
RECURSOS  
 
CONNECTVITAT 
ENTRE EMPRESES  
 

- contacte i associació entre productors i gestors i possibles receptors 
residus/subproductes (eficiència consum recursos i gestió residus) (2)  

- creació d’un marc flexibe i coherent per part de l’Administració, a més de 
treure barreres per a que administracions i empreses puguin connectar-
se/crear sistemes (1) 

 
PREVENCIÓ DE RESIDUS 

PREVENCIÓ DE 
RESIDUS 

 
REUTILITZACIÓ 
FISCALITAT  

Incentivar la reutilització i reparació (2) 

- possibilitar reparació en deixalleries i venta 2a mà (hi ha limitacions 
legals) (1) 

- objectius de PxR diferenciats (1) 

- bonificar productors apostin per prevenció ajuda a sensibilitzar a altres 
(productes a granel, envasos reutilitzables, etc.) (1) 

- Prevenció qualitativa (reducció tòxics) 

PREVENCIÓ DE 
RESIDUS 

SDDR 

- instaurar nous SDDR (Sistema dipòsit devolució i retorn) (4) sense limitar 
a envasos: piles, càpsules de cafè, joguines, petits electrodomèstics(1) 

- complementar el RAP amb SDDR pels envasos d’un sol ús (1) 

 
GESTIÓ DE RESIDUS 

GESTIÓ DE RESIDUS 

RECOLLIDA 
SELECTIVA 

 

- models de RS i subvencions per a la implantació (2) 

- recollida selectiva enfocada als recursos (1) 

- recollida selectiva per materials no segons directrius SIGs (que no 
accepten material valoritzable que no participa) (1) 

- control segregació residus en origen en grans productors (comercial i 
industrial) (1) 

- facilitar gestió de residus d'origen industrial i assimilables a domèstic (1) 

- Potenciar la figura de les deixalleries (que tots els municipis en tinguin) (1) 

GESTIÓ DE RESIDUS 

TRACTAMENT 
RESIDUS 

- regular l'acceptació de nous productes a les plantes de tractament de 
residus (ex. cas plàstics compostables) (1) 

- implementar tecnologies de tractament de residus utilitzades en d'altres 
països (abans d'R+D+i) (1) 

GESTIÓ DE RESIDUS 

SUBPRODUCTES 

- establir un marc legal clar per a la fi de la condició de residu (1) 

- figura del subproducte real (1) 

GESTIÓ DE RESIDUS 

RECERCA 

- recursos per a R+D+i des de l'administració per valorització 

GESTIÓ DE RESIDUS 

EMISSIONS GEH 

- càlcul de les emissions de CO2 que suposa la gestió dels residus (gestió de 
forma global) (1) 
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GESTIÓ DE RESIDUS 

RESIDUS TÈXTILS 

Millorar el reciclatge de la fracció tèxtil i plantejar diverses solucions (1): 

- incentivar i sensibilitzar en la recollida selectiva de roba i informar del 
destí 

- difusió del què es pot dipositar al contenidor de roba 

GESTIÓ DE RESIDUS 
 
GESTORS 

- no castigar gestors de residus (1) 

- reduir barreres al reciclatge 

GESTIÓ DE RESIDUS 

ENVASOS 

- clarificar responsabilitats residus d'envasos i classificació uniformitzar 
amb normatives europees (envàs domèstic, comercial i no envàs) (1) 

GESTIÓ DE RESIDUS 

3ER SECTOR  

- gestió de residus amb un impacte social (2) 
(bonificació inclusió social, reverteixi en el 3er sector) 

 DOCUMENTACIÓ (gestió residus) 

DOCUMENTACIÓ 

GESTIÓ RESIDUS 

 

- agilitzar tràmits documentals (2) (gestió de residus i noves valoritzacions) 

- estandarditzar i simplificar documentació gestió residus (2): entre CCAA i 
dins Catalunya amb 1 doc. unificat per tots els tipus de gestió 

- simplificació administrativa, en el cas de subproductes (1) 

DOCUMENTACIÓ 

GRANS I PETITS 
PRODUCTORS 

- diferenciació de grans productors i de petits productors de residus en les 
obligacions documentació (1) 

- declaracions anuals dels residus comercials (grans comerços: 
supermercats, grans hotels, etc.) (1) 

 
FISCALITAT 

FISCALITAT 

TAXA 
D'ESCOMBRARIES 
(PxG) 

- PxG (4) és un exemple de taxa justa (1) 

FISCALITAT 

TAXA 
D'ESCOMBRARIES  

Fiscalitat justa (taxa justa) (2) 

- taxa en base la participació de la Recollida Selectiva (menys RS, més taxa) 
(1) 

- ha de cobrir el 100% costos del servei (1) 

- que els ajuntaments la tinguin obligatòriament (1) 

FISCALITAT 

RECERCA  

- recaptació del cànon: a revertir en la investigació per aconseguir nous 
materials i nous productes (1) 

- fiscalitat en R+D+i (bonificar/subvencionar la investigació en la 
valorització-nous materials) (1) 
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TEMES COMENTARIS RECOLLITS EN EL PLENARI FINAL – PRIORITATS EN LA FUTURA LLEI 

FISCALITAT 

ALTRES 

- equilibrar bonificacions i sancions 

 TRANSVERSAL 

TRANSVERSAL 

CONSCIENCIACIÓ 

- conscienciació i sensibilització (2) 

- informació i transparència (2) (al consumidor sobre els recursos utilitzats 
en la fabricació (1), dels serveis i resultats aconsegueixen (1)) 

TRANSVERSAL 

CANVI CLIMÀTIC 

 

- nous projectes d’activitat que incloguin balanç ambiental (tones CO2 que 
emetrà l’activitat i mesures de mitigació per reduir emissions) per tal de 
penalitzar fiscalment l’emissió de CO2 

TRANSVERSAL 

ALTRES 

- tenir en compte tots els vectors ambientals, no només residus (aigua, 
emissions, eficiència energètica) (1)  

- legislar establint un diàleg amb sectors industrials (no de forma genèrica) 
(1)  

- cal participació i voluntat política (1) 
 

 ALTRES 

ALTRES  

ÚS EFICIENT DELS 
RECURSOS 

- crear etiqueta km0, com a certificat legal pels productes 
alimentaris de proximitat (1) 
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ANNEX I. DETALL PARTICIPACIÓ EMPRESES, ENTITATS, ADMINISTRACIONS I 
ALTRES A LES DIVERSES SESSIONS I AL QÜESTIONARI EN LÍNIA 

Taula 10. Detall de participants a les sessions presencials i al qüestionari en línia (s’indica el nombre de representants) 

Nom empreses, entitats, administracions  
i altres participants 

Sessió 1 Sessió 2 Sessió 3 Sessió 4 Sessió 5 Sessió 6 Sessió 7 Sessió 8 

q
ü

e
st

io
n

ar
i 

Total 
general Girona Manresa Barcelona Tarragona Lleida Productors Gestors Retorn 

-        1 5 6 

AC Legal Advocats       1  1 2 

ACCIÓ - GENERALITAT DE CATALUNYA        1  1 

ACEA 1        1 2 

ACES      1    1 

ACITRE        1  1 

ADDIENT SLU        1  1 

ADVOCADA DRET AMBIENTAL        1  1 

AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA        4  4 

Agrupació de Fabricants de Ciment de Catalunya         1 1 

AGRUPAMENT DE BOTIGUERS I COMERCIANTS DE 
CATALUNYA 

       1  1 

Ahora gestió    1      1 

Aj. Premià de Dalt   1       1 

Ajuntament d'Arenys de Mar   2       2 

AJUNTAMENT DE BADALONA        1  1 
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Nom empreses, entitats, administracions  
i altres participants 

Sessió 1 Sessió 2 Sessió 3 Sessió 4 Sessió 5 Sessió 6 Sessió 7 Sessió 8 

q
ü

e
st

io
n

ar
i 

Total 
general Girona Manresa Barcelona Tarragona Lleida Productors Gestors Retorn 

Ajuntament de Barcelona        3 1 4 

Ajuntament de Calaf  1        1 

Ajuntament de Celrà 1         1 

AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS        1  1 

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS        1  1 

Ajuntament de les Borges Blanques     1    1 2 

Ajuntament de Llagostera 1         1 

Ajuntament de Lleida     3    1 4 

Ajuntament de Lloret de Mar 1         1 

Ajuntament de Manresa  4        4 

Ajuntament de Quart 1         1 

Ajuntament de Reus         1 1 

Ajuntament de Sabadell   1      2 3 

Ajuntament de Sant Cugat   1      1 2 

Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons         1 1 

Ajuntament de Tàrrega     2     2 

Ajuntament de Verges 1         1 

Ajuntament de Vic   1       1 

AJUNTAMENT DEL PAPIOL        2  2 

Ajuntament Reus    1      1 
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Nom empreses, entitats, administracions  
i altres participants 

Sessió 1 Sessió 2 Sessió 3 Sessió 4 Sessió 5 Sessió 6 Sessió 7 Sessió 8 

q
ü

e
st

io
n

ar
i 

Total 
general Girona Manresa Barcelona Tarragona Lleida Productors Gestors Retorn 

Ajuntament Tarragona    1      1 

ALEA 1         1 

ALTRES        6  6 

AMB   1     1  2 

Ambiens  1        1 

Ambientòleg         1 1 

AMETLLER ORIGEN        1  1 

ANDRÒMINES        1  1 

ANGEREA (ASOC. NACIONAL GESTORES RESIDUOS 
AUTOMOCION) 

      1   1 

ANGEREA Asociación Nacional de Gestores de 
Residuos de Automoción 

        1 1 

APlesa         1 1 

Araymond  1    1    2 

ARC 1 2      4  7 

ARC dept. foment valorització       1   1 

Àrea Metropolitana de Barcelona         1 1 

ARUM CONSULTORIA AMBIENTAL     1     1 

ASOCIACION AMBILAMP        1  1 

Asociación Española de Recicladores Recuperadores 
de Papel y Cartón, Repacar 

        1 1 
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Nom empreses, entitats, administracions  
i altres participants 

Sessió 1 Sessió 2 Sessió 3 Sessió 4 Sessió 5 Sessió 6 Sessió 7 Sessió 8 

q
ü

e
st

io
n

ar
i 

Total 
general Girona Manresa Barcelona Tarragona Lleida Productors Gestors Retorn 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUAS DE 
BEBIDA ENVASADAS (ANEABE) 

        1 1 

Associació de Municipis Catalans per a la Recollida 
Selectiva Porta a Porta 

        1 1 

Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT)      1    1 

ASSOCIACIÓ SVS - ACCIÓ EN BLAU        1  1 

Auchan Retail, slu         1 1 

AVV Poblenou   1       1 

B. Braun Medical, S.A.      2    2 

BANC DELS ALIMENTS         1  1 

Barcelona Regional   2     1  3 

BIDONS EGARA, S.L.        1  1 

BIOMA GROUP ENVIRONMENTAL SOLUTIONS, S.L.      1 1 1  3 

Caprabo      1    1 

Casa Nualart, S.L       1   1 

CATALANA DE RESIDUOS, S.L.U.       2  1 3 

CATOR       1   1 

CEDAC        1  1 

CENTRE DE TRIATGE BARCELONA        1  1 

Centre de Triatge de Barcelona       1   1 

CENTRE D'ECOLOGIA I PROJECTES ALTERNATIUS 
(CEPA-EDC) 

       1  1 
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Nom empreses, entitats, administracions  
i altres participants 

Sessió 1 Sessió 2 Sessió 3 Sessió 4 Sessió 5 Sessió 6 Sessió 7 Sessió 8 

q
ü

e
st

io
n

ar
i 

Total 
general Girona Manresa Barcelona Tarragona Lleida Productors Gestors Retorn 

CESPA GESTION DE RESIDUOS        1  1 

Cespa, SA   1       1 

Ciment Català 1  1   1 1   4 

CLIG GROUP        1  1 

Club EMAS        1 1 2 

COAMB – Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya         1 1 

Compost Segrià     1     1 

Compostcat  1     1 1  3 

Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible   1       1 

CONSELL ASSESSOR PER AL DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE, GENERALITAT DE CATALUNYA 

       1  1 

Consell Comarcal Baix Empordà 1         1 

Consell Comarcal de l’Alt Empordà 2         2 

Consell Comarcal de l'Alt Empordà         1 1 

Consell Comarcal del Baix Empordà         1 1 

Consell Comarcal del Baix Penedès    1      1 

Consell Comarcal del Pallars Sobirà     1     1 

Consell Comarcal del Pla de l’Estany 2         2 

Consell Comarcal del Pla de l'Estany         1 1 

Consell Comarcal del Segrià     2     2 

Consell Comarcal Garrigues     1     1 
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Nom empreses, entitats, administracions  
i altres participants 

Sessió 1 Sessió 2 Sessió 3 Sessió 4 Sessió 5 Sessió 6 Sessió 7 Sessió 8 

q
ü

e
st

io
n

ar
i 

Total 
general Girona Manresa Barcelona Tarragona Lleida Productors Gestors Retorn 

Consell Comarcal Gironès 1         1 

Consell general de cambres   1       1 

CONSELLER TES 2010-2012        1  1 

Consorci del Bages per a la gestió de residus  1        1 

Consorci per a la gestió de residus del Vallès 
Occidental 

  1       1 

CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS DEL VALLÈS 
ORIENTAL 

      1 1  2 

CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS URBANS 
DE L'URGELL 

    1     1 

CONSTRUCTORA CALAF, S.A.U.        1  1 

Containers del Berguedà SL  1     1   2 

Containers Tort  1        1 

CORPORACION CLD        2  2 

Covestro      1    1 

CREU ROJA CATALUNYA        1  1 

d         1 1 

DANA RECICLAJES, SLU        1  1 

DATAMBIENT ASSESORS  1        1 

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ        1  1 

Diputació de Barcelona   1      1 2 

DIRECTOR ARC        1  1 
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INFORME DE RETORN DEL PROCÉS PARTICIPATIU DE L’AVANTPROJECTE DE LA LLEI DE PREVENCIÓ 

I GESTIÓ DELS RESIDUS I D’ÚS EFICIENT DELS RECURSOS 

 

Nom empreses, entitats, administracions  
i altres participants 

Sessió 1 Sessió 2 Sessió 3 Sessió 4 Sessió 5 Sessió 6 Sessió 7 Sessió 8 

q
ü

e
st

io
n

ar
i 

Total 
general Girona Manresa Barcelona Tarragona Lleida Productors Gestors Retorn 

DISTILLER, S.A.       1   1 

DRAPAIRES D'EMAÚS S.COOP        1  1 

DTES       1   1 

Ecoembes   2    2 2  6 

ECO-EQUIP        1  1 

Eco-Equip, SAM  1     1   2 

Ecoindustria         1 1 

ECOLOGISTES EN ACCIÓ        1  1 

ECOMOTION BIODIESEL SA        1  1 

Economia Solidaria empresa d’inserció SLU 1         1 

Ecotic       1   1 

ECOVIDRIO   1    1 1 1 4 

EDAFO GM, SA         1 1 

EHS Techniques  1        1 

EHS TECHNIQUES        1  1 

Electrorecycling, S. A.  1     1   2 

ELECTRORECYCLING, S.A.        1  1 

Els Verds Badalona   1       1 

Emilio Tovillas S.L.   1       1 

Empresa 1      1 1  3 
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Nom empreses, entitats, administracions  
i altres participants 

Sessió 1 Sessió 2 Sessió 3 Sessió 4 Sessió 5 Sessió 6 Sessió 7 Sessió 8 
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ü
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n
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i 

Total 
general Girona Manresa Barcelona Tarragona Lleida Productors Gestors Retorn 

Empresa Cartaes     1     1 

ENT ENVIRONMENT AND MANAGEMENT        1  1 

ENTITAT        1  1 

ENTORNa3     1     1 

Envases plásticos del Ter SA (ENPLATER) 1     1    2 

ENVICAB, Associació Catalana de Responsables de 
Medi Ambient de la Indústria d'Alimentació i 
Begudes. 

        1 1 

ENVILAB 1         1 

ERCROS SA         1 1 

ESTAMP SAU         1 1 

estudiant         1 1 

estudiant-particular       1   1 

EURECAT        1  1 

Eurofragrance      1    1 

FARMHISPANIA GROUP        1  1 

FCC AMBITO        1  1 

FCC AMBITO SAU       1   1 

FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.U.        1  1 

Fedequim      1    1 

Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting         1 1 
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INFORME DE RETORN DEL PROCÉS PARTICIPATIU DE L’AVANTPROJECTE DE LA LLEI DE PREVENCIÓ 

I GESTIÓ DELS RESIDUS I D’ÚS EFICIENT DELS RECURSOS 

 

Nom empreses, entitats, administracions  
i altres participants 

Sessió 1 Sessió 2 Sessió 3 Sessió 4 Sessió 5 Sessió 6 Sessió 7 Sessió 8 
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ü
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n
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i 

Total 
general Girona Manresa Barcelona Tarragona Lleida Productors Gestors Retorn 

FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE MANRESA         1  1 

Federación Española de la Recuperación y el 
Reciclaje 

        1 1 

Federación Española del Vino         1 1 

FERROVIAL SERVICIOS       1   1 

Ferrovial Servicios (Cespa)   1    1   2 

Ferrovial Servicios_CESPA         1 1 

FG         1 1 

fGER         1 1 

FIAB         1 1 

Foment del Reciclatge SA       2   2 

FORO DE GENERADORES DE ENERGÍA DE LOS 
RESIDUOS 8FGER) 

       1  1 

Foro de Generadores de Energía de Residuos (fGER)       1   1 

Fundació Banc de Recursos   1     1  2 

FUNDACIÓ ENGRUNES        1  1 

Fundació Formació i Treball   1     1  2 

Fundació Humana 1 1 1 1  1 2   7 

FUNDACIO RUBRICATUS        1  1 

FUNDACIÓN ECOLEC        1  1 

Fundación ECOTIC      1 1  1 3 
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Nom empreses, entitats, administracions  
i altres participants 

Sessió 1 Sessió 2 Sessió 3 Sessió 4 Sessió 5 Sessió 6 Sessió 7 Sessió 8 
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ü
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n
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i 

Total 
general Girona Manresa Barcelona Tarragona Lleida Productors Gestors Retorn 

GRCD.cat       1   1 

Gremi de Recuperació de Catalunya   1    1  1 3 

GREMI DE RECUPERACIO DE CATALUNYA         1  1 

GREMI PROVINCIAL DE TALLERS DE REPARACIÓN 
D'AUTOMÒBILS DE BARCELONA 

       1  1 

GRIÑÓ ECOLOGIC, S.A       1   1 

HIERROS Y DESGUACES CASANOVAS       1   1 

HOSPITAL GERMANS TRIAS I PUJOL        1  1 

HUMANA        1  1 

IBERICA MARITIMA CUSTOMS, S.L.        1  1 

ICEA-IEC        1  1 

INEDIT   1       1 

INFINIT VE        1  1 

Infor-consum, SL      1    1 

INSTA - Serveis Jurídics Ambientals         1 1 

INSTA Serveis Jurídics    1      1 

Institut Català de la Salut 1         1 

IPCENA     2     2 

Joan Porro Garcia      1 2   3 

Knauf Miret SLU      1    1 

Kreab        1   1 
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INFORME DE RETORN DEL PROCÉS PARTICIPATIU DE L’AVANTPROJECTE DE LA LLEI DE PREVENCIÓ 

I GESTIÓ DELS RESIDUS I D’ÚS EFICIENT DELS RECURSOS 

 

Nom empreses, entitats, administracions  
i altres participants 

Sessió 1 Sessió 2 Sessió 3 Sessió 4 Sessió 5 Sessió 6 Sessió 7 Sessió 8 
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Total 
general Girona Manresa Barcelona Tarragona Lleida Productors Gestors Retorn 

La Fageda      1    1 

La Segona Volta SCCL    1      1 

Laboratorio Reig Jofre, SA      1    1 

Laboratorios Hipra SA      1    1 

Laboratorios Maverick      1    1 

LITOCLEAN        1  1 

LITOCLEAN SL        1  1 

Mancomunitat de l'Urgellet     1     1 

Mesa del Tabaco         1 1 

MOBA   1       1 

Mogadas       1   1 

MUGADAS, S.L.U.         1 1 

Naturgy Generación, SLU      2    2 

NCG IBERIA RECONDITIOINING, S.L.        1  1 

NCG IBERIA RECONDITIONING, S.L.       1   1 

Nivell i Qualitat.SL   1       1 

No Más Colillas en el Suelo Barcelona   1       1 

Noel Alimentaria      1    1 

Nordvert, S.L.       2  1 3 

NOVAMONT  1      1 1 3 
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Nom empreses, entitats, administracions  
i altres participants 

Sessió 1 Sessió 2 Sessió 3 Sessió 4 Sessió 5 Sessió 6 Sessió 7 Sessió 8 

q
ü

e
st

io
n

ar
i 

Total 
general Girona Manresa Barcelona Tarragona Lleida Productors Gestors Retorn 

Optima Environmental Services, SL       1   1 

OPTIMA RESIDUS       1   1 

PARKER HANNIFIN MANUFACTURING SPAIN SLU      1    1 

Particular 1  1    1  1 4 

particular/empresa   1       1 

Particular-ARC   1       1 

PIMEC        1  1 

Poliespor SA    1  1    2 

President Col·legi Ambientòlegs de Catalunya     1     1 

PRODUCTOS FLOWER     1     1 

Productos GIró SA      1    1 

PROJECTES SOCIOAMBIENTALS ENTORNa3 SL         1 1 

r         1 1 

Reactivació Badalona, SA.   1       1 

RECICLATGES TAMAYO SL        3  3 

RECUPERACIONS MASNOU SL       1   1 

Recuperacions Sala, SL  1     1   2 

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U.      1    1 

Reincat   1       1 

Repsol Química      1    1 

REPSOL QUÍMICA (TARRAGONA)        1  1 
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INFORME DE RETORN DEL PROCÉS PARTICIPATIU DE L’AVANTPROJECTE DE LA LLEI DE PREVENCIÓ 

I GESTIÓ DELS RESIDUS I D’ÚS EFICIENT DELS RECURSOS 

 

Nom empreses, entitats, administracions  
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Total 
general Girona Manresa Barcelona Tarragona Lleida Productors Gestors Retorn 

Revibasa (Recuperadora de Vidrio de Barcelona)       1   1 

REZERO        1  1 

Rezero - Fundació per la Prevenció de Residus i el 
Consum Responsable 

        1 1 

Rezero, Fundació Catalana per a la Prevenció de 
Residus i el Consum Responsable 

1  1       2 

ROBA AMIGA        1  1 

SAFETYKLEEN         1  1 

Saia Natur       1   1 

Saneseco      1    1 

SARPI Constantí S.L.U.      1    1 

SCRAP RAEE        2  2 

SECRETARIA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT        1  1 

Serveis Comarcals mediambientals    1      1 

SERVEIS INTEGRALS DE RESIDUS DE CATALUNYA       1   1 

SIGAUS         1 1 

SIGRAUTO         1 1 

Simbiosy   1     1  2 

SIRUSA        1  1 

SOCIETAT CIVIL        1  1 

SOLIDANÇA        1  1 

Solidança Treball EI SL   1       1 
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Nom empreses, entitats, administracions  
i altres participants 

Sessió 1 Sessió 2 Sessió 3 Sessió 4 Sessió 5 Sessió 6 Sessió 7 Sessió 8 
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Total 
general Girona Manresa Barcelona Tarragona Lleida Productors Gestors Retorn 

Soprema Iberia       1   1 

SUEZ RR IWS Ibérica       1   1 

SueziWs       1   1 

Supreme Iberia    1      1 

TE LO SIRVO VERDE        1  1 

TECNOAMBIENTE        1  1 

TEMA, S.A.        1  1 

TERRAQUI        1  1 

TERRAQUI. ENVIRONMENT LAW OFFICE.        1  1 

Tractaments Ecològics SA  1        1 

Tradebe       2   2 

Trans Crispi SL    1      1 

TRF SL         1 1 

Trfsl       1   1 

UGT DE CATALUNYA        1  1 

UIPSA  1       1 2 

Unió de Pagesos de Catalunya      1    1 

UNION INDUSTRIAL PAPELERA, S.A.        1  1 

UPC         1 1 

UPF        1  1 

URBASER, S.A.        1  1 
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INFORME DE RETORN DEL PROCÉS PARTICIPATIU DE L’AVANTPROJECTE DE LA LLEI DE PREVENCIÓ 

I GESTIÓ DELS RESIDUS I D’ÚS EFICIENT DELS RECURSOS 
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general Girona Manresa Barcelona Tarragona Lleida Productors Gestors Retorn 

Urgell Net     1     1 

Vector Ambiental, SL       1   1 

Verges 1         1 

VINCES   1       1 

VIUDA DE LAURO CLARIANA SL        2  2 

Viuda de Lauro Clariana, S.L.       1   1 

Winamb Solucions, S.L.      1    1 

XARXA SANITÀRIA I SOCIAL DE SANTA TECLA      2   1 3 

xolnos         1 1 

Total general 24 22 39 11 21 35 59 114 64 389 
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ANNEX II. GLOSARI 

 

AAE:  Aparells elèctrics i electrònics 

ACV:  Anàlisi del cicle de vida 

CC:  Canvi climàtic 

LOPD:  Llei de protecció de dades 

PaP:  Sistema de recollida de residus porta a porta 

PPT:  Plec de prescripcions tècniques 

PxG:  Pagament per generació 

PxR:  Preparació per a la reutilització 

RS:  Recollida selectiva 

RAP:  Responsabilitat ampliada del productor 

SCRAP:  Sistema col·lectiu de RAP 

SDDR:  Sistema de dipòsit, devolució i retorn 

SIG:  Sistema integrat de gestió 

SUP:  Single use plastics 



 

 

 
 


