MOCIÓ DE CRIDA PREMIÀ DE DALT – CUP PER A UN SISTEMA DE DIPÒSIT, DEVOLUCIÓ I
RETORN D’ENVASOS (SDDR)
EL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT – CUP – PA, AMB REPRESENTACIÓ A L’AJUNTAMENT DE
PREMIÀ DE DALT, PRESENTA, A FI QUE SIGUI DEBATUDA I, SI S’ESCAU, APROVADA EN EL DECURS DEL
PROPER PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT, LA SEGÜENT MOCIÓ, QUE ESTÀ OBERTA I EXTENSIVA A LA
RESTA DELS GRUPS MUNICIPALS:

Atès que les polítiques i normatives ambientals de la Unió Europea es basen en els principis
de precaució i prevenció, d’acord amb els criteris d’evitar el dany ambiental en origen i que
el responsable de posar en el mercat un producte que es converteix en residu se n’ha de
responsabilitzar.
Atès que el VI Programa d’Acció Ambiental de la UE planteja com a objectiu principal la
dissociació entre creixement i la producció de residus, i esmenta la prevenció com a principal
element de la política de gestió de residus.
Atès que les normatives europees, estatals i catalanes en matèria de residus i residus
d’envasos van encaminades a uns objectius de reciclatge i reducció que no s’han assolit.
Atès que la Directiva d’envasos 12/2004/CE marcava com a objectius mínims de reciclatge
dels materials dels envasos un 55% per a l’any 2008. Es va arribar només al 48% pels envasos
de procedència municipal.
Atès que el PROGREMIC, Programa de Gestió de Residus Municipals a Catalunya, establia com
a objectiu el reciclatge del 25% dels envasos lleugers pel 2006 i al 2008 es va arribar
aproximadament al 19%.
Atès que el principi de responsabilitat ampliada del productor ha estat un principi primordial
de la política europea i ha rebut el suport de l’OCDE per la seva capacitat d’internalitzar els
costos de les empreses i de lliurar la societat d’aquests.
Atès que, segons la llei estatal d’Envasos i Residus d’Envasos, LERE 11/1997, els sistemes de
dipòsit, devolució i retorn d’envasos (SDDR) són el sistema obligatori de gestió d’envasos,
però que per interès del sector de l’envàs no s’han desenvolupat.
Atès que els SDDR han estat utilitzats tradicionalment per les empreses envasadores abans
que, a partir dels anys 60, apareguessin els envasos d’un sol ús.
Atès que la normativa estatal d’envasos estableix que el “sobrecost” de la recollida selectiva
d’envasos ha de recaure sobre els Sistemes Integrats de Gestió (SIG), però els Ens Locals
assumeixen el “cost” total de la gestió dels envasos, el qual és superior al sufragat pels SIG.
Atesa la situació actual dels residus d’envasos, que no ha aconseguit assolir els nivells de
prevenció, reutilització i reciclatge del marc legal europeu, estatal i autonòmic, i atès el
nou context legislatiu (Ley 22/2011, de 28 de juliol, de Residuos y Suelos Contaminados, i
Ley 11/2012, de 19 de desembre, de Medidas Urgentes en Materia de Medio Ambiente) que
possibilita la introducció de l’SDDR d’envasos per part de les CC.AA. en cas de determinat
supòsits com residus de difícil valorització o com l’incompliment dels objectius de
reciclatge.
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Atès que, segons la LERE i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, Catalunya té les
competències compartides en matèria de residus i envasos per desenvolupar els SDDR. A
més, el Decret 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora
dels residus, en la seva disposició addicional 2a, diu que “El Govern ha de promoure en
aplicació de la LERE els SDDR, especialment per als de volum igual o superior a dos litres i
per als envasos de productes tòxics i perillosos”.
Atès que la Fundació per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable va presentar al
Departament de Territori i Sostenibilitat, al Departament d’Empresa i Ocupació i al
Departament d’Economia i Coneixement un esborrany de Llei Catalana de Prevenció de
residus d’envasos.
Atès que l’Agència de Residus de Catalunya va encarregar un estudi sobre la viabilitat dels
SDDR i va mostrar el seu interès en promoure aquest model.
Atès que els SDDR han demostrat, allà on s’apliquen, obtenir els millors resultats de
recuperació dels envasos i afavoreixen l'augment de l’envasat en envasos reutilitzables.
Atès que els SDDR afavoreixen l'augment de l'ús d'envasos reutilitzables i que la implantació
d'un SDDR per envasos d'un sol ús aconsegueix triplicar els índexs de reciclatge d'aquests
envasos (reduint a la meitat la contribució al canvi climàtic1), que té cost zero per a les
administracions, importants estalvis en serveis de neteja pels ajuntaments2 i suposa la
creació de 14.000 llocs de treball pagats gràcies a les grans quantitats i a la qualitat dels
materials recuperats que actualment acaben a l'abocador, incineradora o al medi ambient3.
Atès que l'SDDR d'envasos redueix considerablement el volum de deixalles abandonades als
espais públics, els espais naturals, les platges, el mar..., i contribueix a la protecció de la
biodiversitat.
Atès que aquest municipi està compromès i té voluntat política de desenvolupar actuacions
de prevenció de residus i de la contaminació, de mitigar el canvi climàtic, de promoure
models de gestió de residus i envasos com a recursos, que potenciïn la reducció i recuperació
màxima dels residus.
Atès que s’han desenvolupat amb gran èxit proves pilot d’implantació de sistemes SDDR
per a envasos en diversos municipis, entre ells Cadaqués, amb resultats molt satisfactoris,
tant ambientalment (a Cadaqués, el 76,66% dels envasos es van retornar, percentatge que
anava incrementant fins arribar al 91,23% la darrera setmana; la recollida selectiva va
augmentar, en incloure-hi l’SDDR, d’un 12% a un 66,58%) com econòmicament (estalvi
d’entre 23.000 i 33.600 euros anuals per a l’Ajuntament), així com una major netedat del
municipi i uns elevats nivells de satisfacció de la població (un 85% de la població d’acord
amb implementar permanentment aquest sistema, i una valoració positiva en el 100% dels
comerços). [ Més informació disponible a l’Informe de la implantació temporal d’un SDDR
1

Inèdit. Análisis de Ciclo de Vida de la gestión de residuos de envases de PET, latas y
bricks mediante SIG y SDDR en España, 2011.
2 D. Fietcher, D. Hogg, M. von Eye, T. Elliot, L. Bendall, Examining the Cost of introducing a Deposit
Refund System in Spain, 01/2012.
3 Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) de CCOO, Estimación del empleo potencial
en la implantación y desarrollo de la primera fase del SDDR en España, 06/2011.
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a Cadaqués (http://www.retorna.org/ca/estudis/cadaques.html) i a l’informe sobre la
Implantació d’un sistema de retorn d’envasos a Catalunya: Oportunitats econòmiques pels
ens locals (http://www.retorna.org/ca/estudis/municipis.html). ]
ACORDEM I PROPOSEM
Al Ple de l’Ajuntament de Premià de Dalt, l’adopció dels següents acords:
1. Refermar el compromís d’aquest municipi de desenvolupar actuacions encaminades a
reduir els residus, maximitzar la seva recuperació i sensibilitzar la població i els agents
comercials i econòmics per contribuir a aquests objectius de prevenció de la
contaminació, d’evitar l’esgotament de recursos i el canvi climàtic, tot potenciant una
distribució i un consum responsables.
2. Estudiar la implementació d’un sistema de dipòsit, devolució i retorn d’envasos
(SDDR) a Premià de Dalt, posant-se en contacte amb l’entitat Retorna i prenent en
consideració l’exitós exemple de la prova pilot que Retorna va dur a terme a Cadaqués
en col·laboració amb el respectiu Ajuntament; amb l’objectiu de poder implementar
aquest sistema al nostre municipi en un termini reduït de temps, començant si es
considera adient per una prova pilot com l’esmentada.
3. Demanar al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya que, en l’ús de les
seves competències, obrin el debat per a plantejar l’SDDR com a sistema general pels
envasos de les begudes més consumides, promovent, alhora, els envasos reutilitzables i
mesures encaminades a reduir els residus.
4. Demanar com a primer pas el canvi de model de gestió dels envasos a través del
desplegament dels sistemes de dipòsit, devolució i retorn d’envasos (SDDR) com a
sistema general de gestió de certs envasos.
5. Promoure aquesta iniciativa a altres ens locals, obrint el debat entre el món local: amb
associacions municipals, ens locals de gestió i supramunicipals (Consells Comarcals,
Diputacions, Consorcis, Mancomunitats de serveis, etc.) i les entitats socials que el
promouen.
6. Adherir-se i donar suport a les xarxes a favor d’un model ecoeficient de gestió d’envasos
amb els ens locals, associacions municipals, sectors empresarials i entitats, per tal de
crear les condicions que facilitin la demanda tant al Govern i Parlament català com a al
Govern estatal, de canvi de normativa i de model de gestió d'envasos.
7. Sol·licitar que en la revisió de la LERE s’incloguin propostes que contribueixin a reduir
els residus d’envasos, a la reutilització, i que s’estableixi l’SDDR com a obligatori pels
envasos de les begudes més consumides, i que s’apliqui el criteri de responsabilitat
ampliada del productor.
8. Publicitar aquesta moció, la intenció de l’Ajuntament d’implantar un SDDR al municipi i
els passos que dugui a terme per a fer-ho, i els beneficis ambientals i econòmics dels
SDDR entre el sector comercial, la ciutadania i els mitjans de comunicació, així com
difondre-ho pels canals de comunicació de l'Ajuntament: pàgina web, xarxes socials,
butlletí electrònic, revista municipal.
9. Incorporar mesures que afavoreixin la prevenció de residus, tant des del punt de vista
de la nostra activitat com per l’efecte demostratiu que pot tenir cap a la societat. En la
gestió interna i en l’organització d’actes en particular, prioritzar l’ús d’envasos i vaixella
reutilitzables.
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10. Traslladar aquesta moció, i la intenció de l’Ajuntament d’implantar un SDDR al municipi,
al Departament de Territori i Sostenibilitat, a l’Agència de Residus de Catalunya,
Departament d'Empresa i Ocupació, al Departament d'Economia i Coneixement, a
l’Agència Catalana de Consum, a l’EMSHTR, a la Diputació de Barcelona, al Consell
Comarcal del Maresme, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana
de Municipis i Comarques.
11. Comunicar l'adhesió a la secretaria de Retorna, tramitant còpia signada per correu
electrònic a: info@retorna.org.
Premià de Dalt, 5 d’octubre de 2015

Carlos Garcia Abalos
Grup Municipal Crida Premià de Dalt – CUP – PA
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