
PROPOSTA DE MOCIÓ AL PLE MUNICIPAL de ... ... ... ... ... ....
EN RELACIÓ AL SUPORT AL SISTEMA DE 
DIPÒSIT, DEVOLUCIÓ I RETORN D'ENVASOS (SDDR) 

Les polítiques i normatives ambientals de la Unió Europea es basen en els principis de 
precaució i prevenció, d'acord amb els criteris que s'hauria d'evitar el dany ambiental 
en origen i que el responsable de posar al mercat un producte que es converteix en 
residu s'ha de responsabilitzar d'ell. D'altra banda, 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.

S'EXPOSA QUE:
 
Atès que les normatives europees, estatals i autonòmiques 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 marca com a objectius mínims de reciclat 
dels materials dels envasos del 55% per any 2008 i que es va arribar només al 48% els 
envasos de procedència municipal.

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 LERE 11/1997, els sistemes de dipòsit 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, apareixen els envasos d'un sol ús.

Atès que la normativa estableix la prioritat de reduir els residus i els residus 
d'envasos, però aquests segueixen creixen i el potencial de reciclatge no explotat és 
encara enorme: més de la meitat dels recursos existents acaben enterrats o cremats 
sense ser aprofitats com a matèria primera per a convertir-se en nous recursos.

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 legislatiu1 que possibilita la introducció de l'SDDR d'envasos per 
part de les CC.AA. en cas de determinats supòsits com residus de difícil vaolització o 
com l'incumpliment dels objectius de reciclatge.

1 Ley 22/2011, de 28 de juliol, de Residuos y Suelos Contaminados i Ley 11/2012, de 19 de 
diciembre, de Medidas Urgentes en materia de Medio Ambiente.



Donat el "CONTEXT DE LA CC.AA. corresponent" ...
 
Atès que els SDDR han demostrat, allà on s'apliquen, obtenir els millors resultats de 
recuperació dels envasos.

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 climàtic2), 
que té cost zero per a les administracions, importants estalvis en serveis de 
neteja pels ajuntaments3 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 ambient4.

Atès que l'SDDR d'envasos redueix considerablement el volum de deixalles 
abandonades als espais públics, 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 .

S'ACORDA I PROPOSA
 
En el Ple de l'Ajuntament del municipi de ___________________la 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 als 
agents comercials i econòmics per contribuir a aquests objectius de prevenció de la 
contaminació, d'evitar l'esgotament de recursos i el canvi climàtic, potenciant una 
distribució i un consum responsables.

2. Proposar al Departament de Medi Ambient del Govern autonòmic que, en 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 aquelles mesures encaminades a reduir els residus.

3. Demanar com a primer pas el canvi de model de gestió dels envasos a través del 
desenvolupament dels sistemes de dipòsit i retorn d'envasos com a sistema general 
de gestió de certs envasos.

4. Promoure aquesta iniciativa a altres ens locals, obrint el debat entre el món local: 
amb associacions municipals, ens locals de gestió i supramunicipals (mancomunitats, 
Consells Comarcals, Diputacions, Consells Insulars, etc.) i les entitats socials que el 
promouen.

5. Donar suport a la xarxa de coalició estatal a favor d'un model ecoeficient de gestió 
d'envasos amb els ens locals, associacions municipals, sectors empresarials i entitats 

2 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.

3 D.Fietcher, D. HOgg, M. von Eye, T. Elliot, L. Bendall, Examining the Cost of introducing a Deposit  
Refund System in Spain, Enero 2012.

4 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, Junio 2011.



diverses, per crear les condicions per a formular la demanda al Govern i Congrés de 
canvi de la normativa vigent.

6. Sol·licitar que en la revisió de la Llei d'envasos i residus d'envasos (LERE) 
s'incloguin propostes que contribueixin a reduir els residus d'envasos, 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.

7. Sol·licitar un millor conveni amb els SIG. Demanar a l'organisme competent que 
negocia el conveni per l'ajuntament ___________________ que s'aculli a la pròrroga 
legal de com a mínim sis mesos per a valorar la situació i les alternatives. Proposar 
que incorpori determinades millores per a que el conveni sigui més just pels 
ciutadans i ajuntaments (Veure annex)

8. Comunicar al sector comercial ia la ciutadania els beneficis ambientals i 
econòmics d'aquest sistema i els continguts d'aquesta moció i demanar el suport.

9. Publicitar aquesta moció i els seus acords als mitjans de comunicació.

10. Traslladar aquesta moció al Departament de Medi Ambient, el Departament 
d'Indústria, Departament d'Economia i Consum de Govern de la CC.AA. Així mateix, 
comunicar aquesta adhesió a la secretaria de Retorna, tramitant còpia signada per 
correu electrònic a: info@retorna.org.

Data: XXXXXX 2013 
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