Proposta de puntuació i comentaris al PRECAT20
10 actuacions prioritàries per reforçar la prevenció, la reutilització i
la responsabilitat ampliada del productor
Votar la valoració màxima (puntuació 5) per a les actuacions: 37, 40, 43, 48,
51, 56, 57, 58, 71, 92
Afegir comentaris a les actuacions: 51, 56, 57, 58, 92 (en blau a continuació)

37. Creació de línies de suport tècnic i econòmic als plans locals de prevenció
40. Desenvolupament d'instruments econòmics que incentivin la compra de
productes reciclats i desincentivin la compra de producte, l'ús dels quals té un
impacte negatiu en la generació de residus
43. Potenciació d'estratègies de disseny per a la prevenció, la reutilització i la
preparació per a la reutilització.
48. Foment del producte reutilitzable
51. Impuls de la inclusió de criteris d’ecodisseny
responsabilitat ampliada del productor i d’envasos

en

normatives

de

Modificació dels objectius. Es proposa incloure com a objectius associats:
1.a.1,2.a.1,
Descripció:
•

Incloure una definició clara del concepte d'envàs mínim i d'envàs superflu
en el marc legal, per poder tenir un marc de referència legal i poder
impulsar polítiques objectives de regulació de la prevenció del
sobreenvasat.

•

Establiment de l'objectiu de reducció en un 85% per cent dels
sobreenvasat de productes frescos embalats en els propis establiments de
venda al públic.

•

Creació d'un registre d'envasos per tenir un control dels que es posen al
mercat.

•

Abans del 2016 i mentre s’estigui adequant normativa que reguli les
condicions i normativa de l’envassat. Mentres no s’aprovi la normativa
corresponent, vertebració d'un acord de col·laboració col·lectiu voluntari
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entre l'Agència de Residus de Catalunya, distribuïdors i fabricants que
plantegi uns objectius de reducció d'envasos i sobreenvasat.
•

Definir una política de recerca, desenvolupament i innovació que abordi els
aspectes millorables de les polítiques d'envasat ―i sobreenvasat― de
distribuïdors i fabricants i que es regeixi pels següents objectius:

•

Substitució de materials d'envasat amb gran impacte ambiental i no
renovables

•

Tancament del cicle de materials

•

Economia poc intensiva en ús d’energia i carboni

•

Reducció dels impactes a la salut i el medi ambient

•

Aquestes polítiques haurien de permetre:

•

o

Integrar els diferents enfocaments per avançar cap a la
sostenibilitat: producció neta (PIP), ecodisseny, ecologia industrial

o

Integrar les diferents perspectives: indústria, administració, recerca
i ciutadania

o

Detectar els fluxos de residus d'envasos més importants i actuar per
minimitzar-los

o

Detectar i solucionar mancances de coneixement

Desplegament de normativa de prevenció específica a Catalunya, que vagi
més enllà dels acords voluntaris, per tal que els productors apliquin els
criteris d’ACV, d'ecodisseny abans de posar els productes al mercat.
o

Aplicar mesures concretes de fiscalitat ambiental (impost sobre els
materials d’envasat) segons els seus impactes ambientals. A càrrec
dels envasadors, a desenvolupar durant l’any 2014 en el marc d'una
Llei Catalana de Prevenció de Residus.

56. Estendre la reducció de les bosses de plàstic i altres envasos d'un sol ús en
el comerç
Es valora positivament l'acció d'estendre la reducció de les bosses de plàstic i
altres envasos d'un sol ús en el comerç, i es proposa anar més enllà dels acords
voluntaris per a fer efectius els objectius de l'actuació, pels següents motius:
−

En cinc anys de Pacte per la Bossa (2007-2012) amb la distribució s'ha
reduït el 52% el consum de bosses de plàstic amb nanses d'un sol ús, però
encara se'n consumeixen en excés: 22,5 milions de bosses a la setmana,
és a dir 156 bosses per habitant.

−

El cobrament de la bossa per part de diverses cadenes de supermercats
només visualitza el cost econòmic que li representa a l'establiment (la qual
cosa discrimina el petit comerç, perquè no pot oferir la bossa al mateix
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preu que una cadena), no el cost ambiental de la contaminació causada
per la bossa al llarg del seu curt cicle de vida.
−

El comerç urbà (petit comerç de proximitat) ha augmentat el consum de
bosses un 7,8% (segons l'estudi de l'ARC), perquè molts segueixen lliurant
les bosses gratuïtament: el comerç urbà reparteix el 90,6% de bosses de
plàstic amb nanses d'un sol ús consumides l'any 2012.

−

Un altre aspecte preocupant és l'increment del 71% de les bosses
oxobiodegradables l'any 2012 respecte l'any anterior. Aquestes bosses de
plàstic que estan proliferant contenen additius químics que les fragmenten
en petits bocins a major velocitat, la qual cosa facilita la seva dispersió a
l'entorn causant contaminació al medi ambient (boscos, rius, platges,
mar...).

−

També ha augmentat un 64,9% el consum de bosses compostables.

Per això, es proposa incloure:
−

La reducció efectiva del consum de totes les bosses d'un sol ús
(independentment del material, amb i sense nanses) i altres envasos
(safates, etc.)

−

Anar més enllà dels acords voluntaris amb tots els formats comercials (no
només el comerç urbà), tal com han fet altres països que aplicant mesures
més efectives (taxa, prohibició) han assolit millors resultats en menor
temps. Per exemple, Irlanda va aconseguir reduir el 90% del consum de
bosses en tan sols 3 mesos mitjançant l'aplicació d'una taxa ambiental
dissuasiva de 20 cèntims d'euro per bossa de plàstic, que reverteix en un
Fons Econòmic de Prevenció de residus destinat a campanyes de
prevenció de residus, promovent la substitució de les bosses d'un sol ús
(independentment del material) per alternatives reutilitzables (bosses de
tela, carretó, cabàs).Establir ja (no abans de 2016) objectius de reducció
de generació de bosses de nanses comerç local, al 2015 objectius del 90%
i també per a les bosses sense nanses d'un sol ús de plàstic no
biodegradable, safates d'un sol ús...

−

Desplegament de normativa de prevenció específica durant l’any 2014 en
el marc d'una Llei Catalana de Prevenció de Residus, que vagi més enllà
dels acords voluntaris, per tal que desenvolupi instruments normatius i
fiscals, com l’impost ambiental a la bossa, que permetin assolir els
objectius de reducció del 90%.

57. Foment de l'envàs reutilitzable en l'àmbit comercial
Temporalitat. Es proposa avançar-la a: 2014-2020
Iniciar l'any 2014 l'anàlisi de cicle de vida que determini els paràmetres de
decisió per als quals té sentit adoptar envasos reutilitzables
Objectius. Es proposa:

C. Bruc, 91, 4rt, 1a :: 08009 Barcelona :: Tel 93 668 61 07 :: info@residusiconsum.org ::
www.residusiconsum.org

- Incloure l'objectiu 4b.7, atès que es planteja l'estandardització d'envasos també
del canal domèstic.
- Augmentar l'objectiu 4b.6 de reutilització en el canal HORECA de l'aigua
envasada del 60% al 80%, tal com s'estableix per a les cerveses i les begudes
refrescants.
Descripció. Es proposa:
−

Si no es compleixen els objectius de reutilització pel 2015, el 2016 establir
altres instruments normatius i/o econòmics com l'establiment d'una taxa
sobre els materials d'envasat proporcional als seus impactes ambientals
amb bonificacions fiscals, desgravacions o exempcions pels envasos
reutilitzables.

−

Establir alternatives que compatibilitzin la garantia de qualitat de l’oli
d’oliva i la necessitat de prevenir la generació de residus d’envasos, en
particular arran de l’aprovació del Reial decret 895/2013 que estableix que
«2. En els establiments del sector de l’hostaleria i la restauració i en els
serveis de càtering, els olis s’han de posar a disposició del consumidor
final en envasos etiquetats i proveïts d’un sistema d’obertura que perdi la
seva integritat després de la primera utilització. Els envasos que per la
seva capacitat es puguin posar a disposició dels consumidors finals més
d’una vegada han de disposar a més d’un sistema de protecció que
n’impedeixi la reutilització una vegada esgotat el contingut original.»

−

Incloure l'impuls d'una Llei catalana de prevenció de residus que
desenvolupi instruments normatius i fiscals que permetin assolir els
objectius de reducció del PRECAT20.

−

Desplegament de normativa de prevenció específica durant l’any 2014 en
el marc d'una Llei Catalana de Prevenció de Residus, que vagi més enllà
dels acords voluntaris, per tal que desenvolupi instruments normatius i
fiscals, que permetin assolir els objectius de reducció proposats

58. Impuls, en l'àmbit domèstic, de la reducció d'envasos, l'ús d'envasos
reutilitzables i la comercialització de productes a granel.
Es proposa modificar el títol:
Impuls, en l’àmbit domèstic, de la reducció d’envasos, la reducció del
sobreenvasat, l’ús d’envasos reutilitzables i la comercialització de productes a
granel
Modificació dels objectius. Es proposa incloure com a objectius associats:
4.a.5, 4.b.7, 1.a.1, 2.a.1, 4.a.3, 4.a.5
−

Augmentar l'objectiu 4b.7 per a l'any 2015 de reutilització fora del canal
HORECA del 15 al 50%, dels envasos.
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Descripció. Es proposa afegir:
−

Creació d'un marc legal adequat per la venda a granel: creació d'una
comissió de valoració i actualització d'aquesta normativa a través dels
organismes del Govern responsables de salut, consum i medi ambient
(Agència de Protecció de la Salut, Agència Catalana del Consum i Agència
de Residus). La finalitat d'aquesta comissió hauria de ser la d'actualitzar i
aclarir les contradiccions de l'actual marc normatiu aglutinant de forma
coordinada els tres vectors que haurien d'incidir en aquesta normativa
(prevenció, seguretat alimentària i informació al consumidor).

−

Establiment d'una taxa sobre els materials d'envasat a càrrec dels
envasadors que incorporés altres aspectes, més enllà del cost de gestió a
través dels SIG. Un exemple d'aquests aspectes serien:
•

petjada de carboni del procés de fabricació del material

•

susceptibilitat a ser abandonat en l'entorn

•

usos/qualitat del material reciclat

•

envàs superflu

Aquesta taxa permetria desincentivar l'ús d'elements d'envasat superflus o
de difícil reciclatge i promoure un correcte disseny dels elements
d'envasat imprescindibles per tal d'augmentar-ne la reciclabilitat.
−

Regulació del concepte de sobreenvasat a nivell d'estandardització i
normes.

−

Creació d'un registre d'envasos per tenir un control dels que es posen al
mercat.

−

Vertebració d'un acord de col·laboració col·lectiu voluntari entre l'Agència
de Residus de Catalunya, distribuïdors i fabricants que plantegi uns
objectius de reducció d'envasos i sobreenvasat.

−

Establiment de l'objectiu de reducció en un 85% per cent dels
sobreenvasat de productes frescos embalats en els propis establiments de
venda al públic.

−

Organització de processos formatius dirigits a distribuïdores, comerços
tradicionals, envasadors i fabricants on, d'una banda, s'aclareix la confusió
normativa que acompanya a l'envàs i el granel, i d'una altra es posin de
manifest les oportunitats de reducció de costos i millora de la rendibilitat
que algunes de les mesures podrien suposar per aquest sector.

−

Bonificacions fiscals com a desgravacions o exempcions pels envasos
reutilitzables.

−

Impuls d'una llei catalana de prevenció de residus que desenvolupi
instruments normatius i fiscals que permetin assolir els objectius de
reducció del Precat20.
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71. Desenvolupament de la responsabilitat ampliada del productor per a fluxos
de residus específics
−

Desplegament de normativa de prevenció específica durant l’any 2014 en
el marc d'una Llei Catalana de Prevenció de Residus, que vagi més enllà
dels acords voluntaris, per tal que desenvolupi instruments normatius i
fiscals, que permetin assolir els principis reglamentaris de la
Responsabilitat ampliada del Productor en el marc normatiu català.

92. Valorar la possible implantació d'un sistema de dipòsit, devolució i retorn per
als envasos d'un sol ús d'àmbit domiciliari.
−

Modificació del títol. Es proposa: "valorar la viabilitat d'un sistema de
dipòsit, devolució i retorn ( SDDR ) per a envasos reutilitzables i d'un sol ús
i la seva possible implantació "

−

Modificació dels Objectius. Es proposa : 1a2 , 1a3 , 1a4 , 2a1 , 2a2 , 2a5 ,
2a6 , 4a1 , 4a3 , 4a5 , 4a6 , 4b6 , 4b7 , 6a1 , 6a2 , 6a3 , 6a5 , 6a6 , 6a7 ,
6b9 , 6b10 , 6b11 , 6b12, 6b15 , 6b16 , 6b17 , 6b18 , 6b19 , 7a1 , 8a1 ,
8a2 , 8a3 , 8a5 , 8a7 , 8a8 , 9a5 , 10a1 , 10a2 , 10a3 , 10a4 , 10a5 .

−

Modificació de la Temporalitat. Es proposa 2014-2020

−

Modificació dels Fluxos associats. Es proposen els Fluxos 08. Envasos i 05 .
FORM

−

Modificació de la Descripció. Es proposa el següent redactat: Examinat
l'objectiu de valoració material total d'envasos previst al PROGREMIC
2007-2012, l'ARC elaborarà un estudi propi amb l'objecte d'obtenir
informació que permeti valorar la contribució de l'SDDR a la consecució i
millora dels objectius relacionats amb aquesta actuació, així com la seva
implantació efectiva a nivell català .
En funció dels resultats de l'estudi, es podrà implantar un SDDR per a
envasos reutilitzables i d'un sol ús, fixant uns nivells de dipòsit apropiats
(similar als sistemes adoptats en alguns Estats dels Estats Units i Canadà)
per desincentivar l'ús fraudulent del sistema.

−

Desplegament de normativa de prevenció específica durant l’any 2014 en
el marc d'una Llei Catalana de Prevenció de Residus, q ue adequïn
l’implementació dels SDDR d’envasos i altres productes posats al mercat
català.

Si desitgeu aprofundir més i valorar altres actuacions i objectius, podeu posarvos en contacte amb nosaltres a info@residusiconsum.org
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