Comentaris a la consulta pública prèvia de la LLEI DE PREVENCIÓ I GESTIÓ DELS
RESIDUS I DE L’ÚS EFICIENT DELS RECURSOS.
Per tal d’aconseguir els objectius que es proposen en el document de context, és
necessària la col·laboració de diferents eines equilibrades, que permetin, des de
diferents àmbits, actuar i empènyer en la direcció de l’economia circular i en l’ús
eficient dels recursos. Aquestes eines, haurien de basar-se en:
• Instruments legislatius.
• Instruments educatius.
• Instruments econòmics
• Instruments de compra pública verda.
-

Per fomentar l’ús de matèria prima secundària perquè d’acord amb l’Annex 8 del
PRECAT20, Catalunya es deficitària en 10 milions de tones de recursos materials,
cal aplicar instruments econòmics que permetin incentivar econòmicament les
empreses que valoritzen els residus transformant-los en matèria primera
secundària, d’aquesta manera es podria reduir aquest dèficit en 5 milions.

-

Tenint en compte els elevats requeriments per part de la normativa europea on
es plantegen elevats objectius ambientals i on la gestió dels residus no s’entén
com una eina independent sinó com a part d’una estratègia vinculada als cercles
de la producció i del consum dins la transició cap a una economia circular,
s’hauria d’aconseguir que en la nova llei de residus i recursos s’incidís
directament en el % de material reciclat o matèria primera secundaria que
haurien de tenir els productes de consum, la compra pública, la construcció
(amb l’ús d’àrid reciclat) i tot allò en el que es pogués incidir normativament.

-

També voldríem proposar mecanismes de bonificacions fiscals per a l’ús
d’aquests tipus de matèria primera secundària, o reciclada. Podria ser en forma
de tipus impositiu reduït.

-

Pel que fa als instruments per una gestió més simplificada, és necessari
aconseguir l’agilització i simplificació dels tràmits relacionats amb la
traçabilitat de residus.

-

Es demana un procés d’autorització de la llicència més àgil, actualment el Gremi
de recuperació de Catalunya estima que les resolucions de llicències estan
trigant una mitjana de 2,5 a 3 anys en resoldre’s. Es inviable econòmicament que
una empresa que demana una llicència d’activitat estigui aquest període sense
poder treballar
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-

Actualment la carrega burocràtica es tan elevada, que molts productors no tenen
capacitat per fer alguns tràmits, es per això que demanem que es desenvolupi la
figura del gestor documental de residus. Figura que altres comunitats
autònomes com Valencia ja estan fent servir, i que vindria a ser com un símil amb
el gestor que presenta les declaracions de la renda en nom d’altres. La
responsabilitat sempre es del titular, però la documentació pot ser presentada
per un tercer.

-

Són aquestes càrregues administratives, molt poc eficients, el que fa que
l’autorització de subproductes sigui considerada pels actors implicats com a no
viable. Per això, l’ús de subproductes continua essent una assignatura pendent
a Catalunya.

-

La globalització dels mercats implica que, per a que el teixit de Catalunya es
continuï enfortint, pugui actuar de forma àgil en mercats internacionals. S’ha
detectat que els agents implicats i operadors, desconeixen en molts casos
l’operativa que requereix la importació o exportació de residus. Per tal, és
necessari impulsar accions que facin arribar la informació als agents implicats de
forma clara i col·laborar activament amb les administracions involucrades en el
control de moviments transfronterers.

-

De la mateixa manera, cal que s’estableixi un registre d’importadors i
exportadors de residus per al control d’aquest tipus d’activitat. En un mon cada
cop mes globalitzat, els moviments des residus son d’actualitat, de fet hi ha
moviments que van en contra dels principis del tractament de proximitat del
residu, però es regeixen pel lliure comerç i el mercat. Es per això que un registre
d’importadors i exportadors seria d’utilitat per a les empreses que compren i
venen residus, perquè disposarien d’una referencia on consultar si les empreses
amb les que treballen entren al circuit legal.

-

Pel que fa als règims de Responsabilitat Ampliada del Productor (RAP), perquè
realment sigui efectiu, l’administració ha de tutelar i vetllar perquè realment es
sufraguin els costos de gestió i reciclatge del objectes subjectes a aquesta
normativa.

-

Demanem també, que tots els objectes que estiguin sotmesos a la RAP, l’ecotaxa sigui visible pel ciutadà per tal de crear consciencia.

-

Es proposa que per augmentar els ratis de recollida selectiva de diverses
fraccions, i més concretament dels residus d’envasos, s’implanti a Catalunya us
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Sistema de Devolució, Dipòsit i Retorn (SDDR) ja que aquest sistema aporta més
quantitat i qualitat del material recollit.
-

Voldríem que es desenvolupés un sistema d’aplicació de la fi de condició de
residu pels residus plàstics, paper i cartró i tèxtil.

-

És necessari que l’administració pública sigui la “punta de llança” sobre la qual
es basa el principi d’economia circular, per tant, essent exemple de les polítiques
de “compra verda”.

A sant Cugat, 30 de juliol de 2019.
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