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1. Consideracions generals
• Ja fa uns anys que la PCRZ vam presentar els 13 eixos
bàsics per a una Llei de Prevenció de residus
• Salt d’una llei de regulació a una llei de prevenció de residus
• Consell de Prevenció i dictamen
• Ha d’abordar els objectius de l’emergència climàtica i
ambiental d’acord amb les institucions internacionals de
referència (IPBES; IPCC) i els desenvolupi.
• La Llei hauria de tenir objectius específics de neutralitat
climàtica en la gestió de residus; la protecció de la
biodiversitat, dels espais naturals i del paisatge
• Cal que desenvolupi els grans objectius de la Directiva de
residus 2018/851/CE de canvi en la producció, la distribució
i en la responsabilitat dels productors,...
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Directiva de residus 2018/851/CE
La Directiva de Residus estableix que la prevenció de residus és
la via preferent per millorar l'eficiència en la utilització dels recursos i
reduir l'impacte ambiental dels residus:
• "Com a part d'aquestes mesures, els Estats membres han de
facilitar models de producció, de negoci i de consum
innovadors que redueixin la presència de substàncies perilloses
en els materials i productes, fomentin la prolongació de la vida útil
dels productes i promoguin la reutilització mitjançant el establiment
i el suport de xarxes de reutilització i reparació, com les dirigides
per les empreses de l'economia social, els règims de dipòsit,
devolució, retorn i de reutilització, i incentivant a que la indústria
s’adapti en aquest nou escenari".
• "Les administracions promouran que els productors només
posin al mercat productes o serveis quan hagin garantit en el
seu ecodisseny que han adoptat mesures necessàries per reduir
al mínim el seu impacte ambiental”.
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2. Cal un canvi de model socioeconomic
• La Llei proposa abordar la reducció dels residus i de la fracció
resta. Considerem que això demana regular la posada al mercat
català de productes que no siguin reutilitzables, reparables,
compostables o fàcilment reciclables.
• La llei ha d’establir molt clarament, i no ho fa, que és necessari un
canvi de model socioeconòmic per poder fer que front a la situació
d’emergència climàtica i de pèrdua de biodiversitat causades per les
activitats econòmiques, els serveis i el model de mercat.
• Caldria més èmfasi en la prevenció i, especialment, incorporar que
cal posar límits al model productiu i de mercat com ho estableix la
Directiva CE 2018, condició ineludible per reduir els residus i la fracció
resta.
• Cal establir més clarament mesures concretes i eines per garantir
un canvi en les activitats de manera que solament es posin al mercat
productes que s’hagin dissenyat amb criteris d’ecodisseny i que no
incorporin l’obsolescència programada.
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3. Per abordar la reducció de residus cal regular el mercat
• Es imprescindible establir objectius obligatoris, eines i calendari
d’implementació com a eina eficaç l’ecodisseny dels productes que
entrin al mercat, la qual cosa, no fa la Llei. També pels serveis,
activitats que generin residus (Festes, actes, fires, activit. diverses,....)
• Aquesta manca d’obligatorietat és fa molt evident pel que fa a les
mesures proposades per implementar la reutilització i la reducció de
l’envàs superflu. Que considerem com a insuficients ja que tots els
establiments haurien d'oferir envasos reutilitzables de tots els tipus
de begudes que venguin. Veiem exemples
• No es parla de reduir els envasos terciaris de transport (palés,
caixes,...)
• Cal garantir que facin als envasadors i productors de bens
reutilitzables compleixin els objectius. Això vol dir que els envasadors
assumeixin i tinguin resolt el sistema logística inversa i el rentat
d’envasos.
• El format amb què s’esmenten no deixen de ser bones
declaracions d’intencions que cal completar amb més regulació i
obligacions.
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Exemples

Artcle 40. Posada al mercat de productes i serveis: Els productor han de considerar
les mesures; Dissenyar amb criteris d’ecodisseny, adaptar els procesos tècnics en les
seves activitats i transitar cap a models d’economía circular,… i un llarg etcétera.
Reutilització:
Art 44. Reutilització: es diu prioritzar, promoure,...i que s’ha d’arribar als comerços al
25% al 2025 i al 2030 el 35% d’oferta en envasos reutilitzables. Els percentatges son
ambigus a l’hora d'implementar mesures eficaces i fer-ne el seguiment de l’aplicació
de la Llei. Hauria de ser a tots els establiments comercials venda d’envasos
reutilitzables per a tot tipus de begudes que venguin.
Envàs superflu:
Art 38. 4. Mesures de prevenció. Comerços + grans de 400m 20% oferta en sense
embalatge primari.
Art 42. 4. Regulació de productes plàstics. En 2 anys queda prohibit l’embalatge
superflu de productes alimentaris. No es una contradicció?.
S’han de deixar les ambigüitats a l’hora de marcar objectius i obligacions: es
planteja al text promoure models de producció i consum sostenibles; fomentar la
reutilització; ... però el format amb què s’esmenten no deixen de ser bones
declaracions d’intencions que cal completar en obligacions.
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4. Ambigüitats en l'aplicació de la jerarquia de residus
•

La Llei ha de ser clara i evitar les ambigüitats a l’hora de mantenir coherentment la
jerarquia d’actuacions d’acord amb les regulacions comunitàries.

•

Cal aplicar amb rigor els criteris de la preferència de la reutilització, la reparació i la
recuperació material dels residus i, finalment, la del tractament finalista dels residus que no
es puguin aprofitar.

Exemples:
Article 8.Jerarquia de residus i Article 58. Valorització energètica:
• Cal respectar la jerarquia de residus de la Directiva, i assumir que hi ha un canvi en la
Prioritat de la gestió pública residus a la CE.

La valorització energètica no es pot

considerar ni comptabilitzar com a recuperació, ni biogàs de la metanització, ni la
biomassa, ni el compost bioestabilitzat.
• La prevenció, la reutilització, la recuperació i el reciclatge material son la jerarquia
obligatòria d’actuació per a totes les administracions de la UE.
• La incineració i l’abocament no són recuperació per la Directiva 2018 i per tant esdevenen
sistemes de tractament finalista.
Article 42. Regulació de determinats productes plàstics:
•

Indica que els residus de materials o productes plàstics que continguin plàstic
oxodegradable, malgrat la prohibició, s’hauran de gestionar mitjançant processos de
valorització́ energètica. S’està potenciant la incineració; si es prohibeixen perquè s’han
de tractar? Es una contradicció.
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5. La Responsabilitat Estesa del Productor
• Trobem a faltar diferents productes als quals cal aplicar la RAP donat que
permetran contribuir de forma important a reduir els residus i a compensar les
despeses dels ens locals, i en definitiva de la ciutadania.
• Cal garantir la tutela de l’administració catalana als SCRAP. L’administració
ha de marcar les regles, aplicar criteris i barems d’ecomodulació i evitar el
monopoli.
• Els SCRAPS han d’assumir el cost total dels seus residus. No es pot repetir el
que s’ha patit en dècades amb ECOEMBES especialment.
• Proposem normalitzar un registre oficial de productes incorporats al mercat
català per garantir un sistema d’informació́, control i tutela de l’administració
catalana i per a la recollida de dades i fer-ne un seguiment de la traçabilitat i el
compliment dels acords pactats.
• A l’Annex VII. Caldria afegir els productes de RAM:
· voluminosos
·
matalassos
·
envasos i objectes amb material biodegradable
·
capsules de cafè
·
tòners i cartutxos de tinta
·
tots els productes d’higiene personal, ja que no s’especifica (bolquers,
compreses, tovalloletes,...)
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6. Els sistemes de depòsit i retorn (SDDR)

• Sistema clau de RAP i per aconseguir uns resultats
eficients de recuperació de residus i de reutilització
d’envasos.
• No queda clar com es farà la implantació dels SDDR
per envasos, si s’ha d’esperar al 2023 o 2027 com
diu la Llei estatal.
• Proposem que a molt tardar un any després de
l’aprovació de la Llei també s’implanti els SDDR per
a tots els materials previstos a l’annex VIII i també
pels envasos
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7. Les infraestructures de residus
• El Programa de prevenció i gestió de residus i recursos a Catalunya i el
Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus exclouen
les infraestructures de residus industrials, de la construcció, de triatge,
de reciclatge, i de compostatge.
• Haurien de contemplar les infraestructures de tots els residus.
• Les infraestructures s’han de planificar segons un escenari de
reducció important dels residus i de la fracció resta. No com fins ara en
escenaris tendencials de creixement; cal fer aquest canvi de
paradigma per poder transitar cap a una reducció de les plantes de
tractament de final de canonada.
• Caldria fer una prognosi comptabilitzant i considerant preferentment els
escenaris amb la disminució dels residus i la reducció del rebuig amb les
mesures i eines per transitar cap un canvi de model productiu i de
mercat.
• Cal fer èmfasi en que aquestes instal·lacions finalistes causen impactes
a la salut i al medi.
• Si es vol resoldre aquest atzucac, la clau es aconseguir una reducció
efectiva de tots els residus, municipals, industrials i la fracció resta.
• Proposem que la planificació sigui per Vegueries.
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7. Les infraestructures de residus
• El Pla d’Infraestructures no considera la vigent Llei de moratòria, ni el tancament de
les incineradores actuals, sinó exclusivament la reducció de l’abocament 10% l’any
2035.
• Cal esmentar (especialment l’article 58) els redactats que mantenen la incineració
com el tractament prioritari o al mateix nivell que la recuperació, son totalment
contradictoris amb el pla de tancament que preveu la llei de moratòria.
• Cal coherència amb la llei de moratòria que preveu el tancament de les incineradores
existents i un pla d’infraestructures a 2 anys de l’aprovació de la llei (finals del 2023)
que no contempli la crema de residus. L’objectiu hauria de ser incineració zero l’any
2035.
• Article 59. No s’ha d’esperar al 1 gener 2030 a que no vagin a tractament finalista els
materials recuperables.
• S’ha de garantir de manera transparent i verificable la traçabilitat dels residus i
materials que surtin de les plantes de triatge, compostatge i TMB
• Considerem que caldria descriure en un annex la metodologia obligatòria per establir
la traçabilitat dels residus sortits de totes les plantes de compostatge, TMB, triatge,
fins a la seva destinació final i l’ús d’aquests recursos i/o residus sortints.
• La condició per assolir-ho demana un gran esforç en redissenyar els productes per
garantir que els que es posin al mercat siguin reutilitzables, reparables i fàcilment
reciclables.
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8. La recollida de residus
• Es important definir concretament que és “l’alta eficiència” i establir
clarament i explícita que ho és el sistema porta a porta, el més
eficient a l’hora de trencar l’anonimat.
• Solament de forma molt excepcional, quan les característiques
urbanístiques o d’altres ben argumentades ho aconsellin, es permetran
fer excepcions amb altres tipus de sistema que permetin trencar
l’anonimat a l’hora de prioritzar els ajuts a la seva implantació.
• La Llei s’ha de fer complir a tots els municipis i activitats econòmiques.
Ja han passat mes de 25 anys de l’aprovació de la Llei reguladora de
residus una de les més avançades al seu moment d’Europa, però que
no s’ha fet complir, especialment per aquells municipis metropolitans
amb més població i més generació de residus.
• Cal preveure la implantació de sancionar amb severitat els municipis i
activitats que incompleixin o retardin l’aplicació de la Llei.
• Proposem d'incorporar també, els models de classificació de residus
com el Residu Mínim o el multimaterial, que s’inclouen altres materials
inorgànics als envasos.
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9. Els bioresidus
• Trobem a faltar que es prioritzi la separació de la FORM per elaborar
compost de qualitat.
• En l’article 62: cal emfasitzar més clarament la prioritat del compostatge
de proximitat, amb criteris de suficiència i simplicitat tecnològica. Cal anar
abandonant la priorització que s’ha fet en inversions de grans plantes de
compostatge i de metanització amb uns resultats molt deficients.
• Els impropis haurien de ser inferiors per obtenir compostatge de classe A.
• En l’apartat 7 planteja que els residus de plàstic o altre material, inclosos els
residus d’envasos, amb propietats de biodegradabilitat i compostabilitat es poden
recollir conjuntament amb els bioresidus o bé de manera separada es poden reciclar
conjuntament amb els bioresidus.

• Cal canviar aquest plantejament i proposem que es recullin per canals
diferents de la FORM donat que tenen un procés de biodegradabilitat molt
més llarg que els bioresidus i perjudicarien el procés de compostatge i la
qualitat del compost.
• Un error que considerem important a l’article 58 (sobre valorització
energètica) que en el seu apartat 2. ...”limita la valorització energètica al
rebuig (inclòs el material bioestabilitzat); no considerem una operació de
tractament acceptable la crema de matèria orgànica estabilitzada!.
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10. Institució pública d’avaluació ambiental de productes i processos
• Proposem que es creï una institució pública d’avaluació
ambiental de productes i de processos amb capacitat per
a fer estudis per determinar-ne la seva qualitat ambiental i la
seva compatibilitat amb el medi i l’ús de recursos sense
generar externalitats.
• Caldria regular altres substancies perilloses com els altres
Bisfenols, ftalats,... en la producció de productes de consum.
• Els treballs ens permetran aportar criteris per al
desenvolupament de les mesures legals que impliquin
restriccions previstes per aquesta llei de prevenció
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Moltes gràcies !!
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