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ARC Mediació Ambiental procura contribuir al desenvolupament sostenible utilitzant productes de baix impacte ambiental, 
prioritzant l’ús del transport públic i portant a terme una gestió eficient dels recursos. 
 
Seguint aquestes directrius, es recomana imprimir aquest document a doble cara, utilitzant paper 100% reciclat post-
consum lliure de clor. 

 
  

mailto:arc@mediacionambiental.com
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L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va iniciar, durant l’any 2016, els treballs per a 

la redacció del Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals 2017 – 2025. 

L’any 2016 finalitzava l’anterior Programa (PMGRM 2009-16) i per tant, cal elaborar-

ne un de nou, tal i com es preveu en el Pla d’Actuació Metropolità (PAM19). Destaca 

igualment la Declaració metropolitana de residus aprovada pel Consell Metropolità 

“Noves polítiques municipals i metropolitanes en recollida de residus” (CM - finals 2016). 

Tot i el seu contingut eminentment tècnic i programàtic, qualsevol model de gestió de 

residus ha de considerar de manera específica el factor humà, sabent que els potencials 

canvis, millores i objectius establerts han de gaudir del màxim consens social possible. 

És per això que el procés de redacció del programa es planteja, des de bon 

començament com un procés participat. 

 

En aquest marc, el plenari del CM de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona de data 30 de maig de 

2017, va aprovar l’inici dels treballs de redacció del 

programa, així com la constitució del seu Consell 

de Participació per la seva elaboració, on estan 

representats organitzacions, col·lectius i experts 

per acompanyar i assessorar en aquest procés. El 

Consell té previst reunir-se 2 o 3 cops i actuar 

mitjançant 4 grups de treball específics, segons 

l’esquema adjunt. El detall del Consell (sessions, 

estructura), es pot trobar al web de l’ AMB. 

 

Aquest document és una síntesi dels resultats de 

la sessió de fluxos inorgànics sense sistema 

integrat de gestió de la recollida, que va tenir lloc 

el 20 de desembre a la seu de l’AMB d’11 a 13,30 

hores i comprèn un resum de la presentació feta per l’AMB així com les aportacions dels 

grups. 

  

http://www.amb.cat/s/web/medi-ambient/residus/planificacio.html#box4
http://www.amb.cat/s/web/medi-ambient/residus/planificacio.html#box4
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1. Desenvolupament de la sessió  
 

La sessió es va celebrar el 20 de desembre de 2017 a la seu de l’Àrea Metropolitana 

de Barcelona, en horari d’11 a 13,30 hores. 

 

Els objectius d’aquesta sessió eren: 

1. Imaginar un futur desitjable en relació al flux de residus de matèria inorgànica 

sense sistemes de responsabilitat del productor, i concretar les vies per avançar 

cap aquest escenari amb preguntes clau per reflexionar de cara a la proposta 

d’accions 

2. Aportar i debatre possibles actuacions a realitzar per assolir els objectius 

del Programa  

 

Per assolir aquests objectius es va desenvolupar el següent ordre del dia: 

11.00h. Benvinguda i presentació. 
Joan Miquel Trullols. Director del Servei de Prevenció i Gestió de 
Residus. 
Xavier Carbonell. ARC Mediació Ambiental. 
 

11.10h. Situació actual relativa al flux de residus de matèria inorgànica 
sense sistemes de responsabilitat del productor. 
Víctor Mitjans. Cap de Servei de Programes i Estudis. 
 

11.20h.  Taller de debat 

13.30h. Cloenda 
Joan Miquel Trullols. Director del Servei de Prevenció i Gestió de 
Residus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació s’inclou la relació dels assistents i un resum dels resultats del debat.  
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2. Assistents 
 
PARTICIPANTS 
 

NOM I COGNOMS ENTITAT  

Anton Aymemí 
Comunicació, investigació i gestió per a la 
sostenibilitat 

Montserrat Bassa Echaurren IERMB 

David Calabuig i Aracil Ajuntament de Cornellà de Llobregat 

Pau Condal Ros Ajuntament de Ripollet 

Jordi Costa Datambient assesors, SL 

Laura Dieguez Ferrer CCOO 

Mª Antonieta Fernández Universitat Pompeu Fabra (UPF) 

Marc Martínez Galindo Ajuntament de St. Climent 

Gemma Nohales Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya (COAMB) 

Laia Peidro Llobet Ajuntament de Torrelles de Llobregat 

Jordi Renom i Sotorra Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya (EIC) 

Meritxell Rota Claret 
Consell Assessor per al Desenvolupament 
Sostenible (CADS) 

Damià Sánchez Ajuntament d'Esplugues 

David Sanjuan Delmás INEDIT 

Montserrat Ventura Cot Ajuntament de Montgat 

Marta Vila Agència d'Ecologia Urbana 

 
 
EQUIP DE REDACCIÓ - BARCELONA REGIONAL 
 

NOM I COGNOMS ENTITAT  

Núria Casas Equip de redacció: Barcelona Regional 

Laura Martínez Equip de Redacció: Barcelona Regional 

Itzel Sanromà Equip de redacció: Barcelona Regional 
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ORGANITZACIÓ – ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA 
 

NOM I COGNOMS ENTITAT 

Isabel Doñate i Cubells Directora de Serveis Ambientals 

Joan Miquel Trullols Casas Director del Servei de Prevenció i Gestió de Residus 

Víctor Mitjans Sanz 
Direcció del Servei de Prevenció i Gestió de Residus 
Cap de Servei de Programes i Estudis 

Ana Romero 
Direcció Serveis Ambientals  

Cap de servei de Sostenibilitat i Educació 

Joan Carles Fernández Valles Cap de secció de planificació 

Ariadna Rius 
Direcció Serveis Ambientals 
Secretaria del Consell de participació 

Mar Franco Direcció Serveis Ambientals 

Sofia Bajo de la Fuente Direcció del Servei de Prevenció i Gestió de Residus 

Albert Torras i Pérez Direcció del Servei de Prevenció i Gestió de Residus 

Glòria Fernández Direcció del Servei de Prevenció i Gestió de Residus 

 
 
EQUIP DE FACILITACIÓ 
 

NOM I COGNOMS ENTITAT 

Xavier  Carbonell ARC Mediació Ambiental 

Mar  Fábregas ARC Mediació Ambiental 
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3. Benvinguda i presentació 
 

 

Joan Miquel Trullols, director del Servei de 

Prevenció i Gestió de Residus, va donar la 

benvinguda a la tercera sessió de treball als 

assistents en nom de l’AMB, els va agrair la seva 

presència i féu una breu introducció sobre aquest 

procés, tot recordant: 

 

- La propera sessió, que previsiblement serà a finals del mes de gener, on 

posarem en comú el que s’ha dit durant les sessions de treball en grups. 

- La quarta sessió de treball, amb data pendent de tancar, que pretén obrir un 

debat sobre els objectius i actuacions a realitzar en matèria d’educació i 

sensibilització ambiental. 

També va aprofitar el moment per desitjar unes bones festes. 

 

Xavier Carbonell, ARC Mediació 

Ambiental, assistència tècnica de l’AMB per 

aquest procés, va presentar en detall el 

programa de la sessió, en concret: 

- L’ordre del dia. 

- Els documents pel debat que fins ara 

s’han facilitat com a punt de partida. 

- Els objectius de les diferents sessions 

(tant les presencials com les virtuals) que s’han plantejat (sessions dels grups, 

sessió conjunta, sessió tècnica i sessió plenària). 

- Les dinàmiques del treball en subgrups per suggerir propostes sobre “què cal 

fer” per assolir l’escenari futur desitjable. En aquest cas, s’han plantejat algunes 

preguntes clau per reflexionar de cara a la proposta d’accions. 

- Les regles del joc per a un òptim funcionament de la sessió. 
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4. Situació actual relativa al flux de residus de 
matèria inorgànica sense SIGR 

 

Víctor Mitjans, Cap de Servei de Programes i 

Estudis, va centrar la seva presentació en informar 

breument sobre quin és l’estat actual en relació al flux 

de matèria inorgànica sense sistemes de  

responsabilitat del productor, i quins són els grans 

objectius/reptes que fixa el Programa en relació a 

aquest flux, en concret, va explicar: 

- La importància d’abordar aquest flux de residus, 

ja que representa un volum de prop de 470.000 

Tm sense marc legal que obligui als productors 

a fer-se’n càrrec, resultant l’Administració la 

responsable subsidiària.  

- Per una altra banda, alguns d’aquests materials (metalls, plàstics, paper i cartró) 

tenen vies de reciclatge però no són envasos i per tant no estan dins dels 

convenis establerts per la gestió dels envasos. En aquest sentit, indica que el 

paper i cartró no envàs arriba a un 40%, el plàstic no envàs suposa una tercera 

part i el metall no envàs assoleix gairebé una quarta part del total. 

- També va repassar el què s’està fent amb els diversos materials inclosos al flux 

de matèria inorgànica sense responsabilitat del productor. Recorda que aquest 

flux també inclou la fusta (majoritàriament mobles), els tèxtils (de vestir, de la llar 

i els tèxtils sanitaris -cel·lulosa, higiènics...-) i d’altres. 

- Presenta les dades relatives als volums anuals de tèxtils i les previsions de 

creixement (canvis freqüents de modes, materials tèxtils més peribles...). A més, 

hi ha altres problemes, com el baix volum de recollida selectiva o els costos que 

genera la gran quantitat de roba que apareix dins la fracció resta, sense un 

sistema de separació adient. 

- En el cas dels voluminosos, on hi ha majoritàriament mobles (durant els anys on 

la crisi era més evident va haver-hi una davallada però actualment ha tornat a 

pujar), es recull aproximadament un 65% de forma selectiva (deixalleria o dia de 

recollida de voluminosos pels carrers) encara que podria ser més si 
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comptabilitzem el que apareix barrejat amb altres residus i es separa 

posteriorment. Per últim, explica que dins de voluminosos s’inclouen també els 

matalassos i és una fracció que probablement caldria pensar de manera 

diferenciada. 

- Respecte a la categoria “altres”, s’inclouen les runes (5,47%), i la meitat apareix 

a la deixalleria i l’altra meitat barrejada amb el contenidor de resta. 

- Respecte als “petits residus” inclouen una gran varietat de materials (aerosols, 

dissolvents, fitosanitaris,....) que es produeixen en poca quantitat, però que 

requereixen d’una gestió adequada i comporten costos importants. 

- Una altra categoria és el “tèxtil sanitari”, on seria interessant plantejar propostes. 

Suposen un volum elevat i no hi ha sistema de gestió. També passa això amb 

altres materials, com p.ex. les càpsules de cafè, dissenyades sense tenir en 

compte la seva recuperació. Hauríem de reflexionar sobre què es podria fer amb 

aquests materials. 

- Fa un repàs del que s’està fent a altres països en relació a alguns d’aquests 

materials i que suposi un fet diferencial respecte al nostre model de gestió. En 

aquest sentit, a França hi ha sistema de responsabilitat amb el paper gràfic, als 

mobles i al tèxtil, entre 

d’altres. 

- Per últim, va suggerir les 

diverses qüestions per a 

la reflexió. 

 

Durant la presentació es lliura als 

participants una fitxa que recull 

dades bàsiques sobre la recollida 

de les fraccions inorgàniques 

sense SRP actual.  
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5. Resultats del treball en subgrups 
 

Les persones participants van treballar en subgrups per respondre a les qüestions clau 

per a la reflexió exposades durant la presentació d’en Victor Mitjans. Per facilitar les 

aportacions, es van agrupar les preguntes en quatre grans àmbits: 

1) Nous sistemes de responsabilitat ampliada del productor: 

• Cal impulsar nous sistemes de responsabilitat ampliada del productor? 

• Quines considereu que serien les fraccions objecte d’aquesta iniciativa? 

• Quins requeriments mínims haurien de tenir? 

2) Com farem front als costos? 

• Com s’haurien de repartir els costos i responsabilitats entre els SCRAP 

existents i els nous SCRAP? 

• Com fer front als costos dels «altres»? 

3) Què farem amb els materials reciclables sense sistema actual de recollida 

específic? 

• Com cal donar sortida als materials reciclables que ara no tenen un sistema 

de recollida específic? Quin pes han de tenir les diferents opcions existents de 

recollida? (1. contenidor que accepti qualsevol producte dels mateixos materials 

que els envasos lleugers –això podria ser amb un contenidor específic (contenidor 

de reciclables) o mitjançant el model RM–. 2. Retorn als punts de venda. 3. 

Recollida en deixalleria). 

4) Quin seria el paper de l’AMB i dels municipis? 

• Quin paper hauria de jugar l’AMB i els municipis en aquest debat? 

 

Els subgrups van disposar d’una fitxa de treball. 

Cada subgrup va estar moderat per un/a tècnic/a 

de la Direcció del Servei de Prevenció i Gestió de 

Residus, de l’AMB, i la relatoria la va realitzar 

un/a tècnic/a de Barcelona Regional. Després 

van presentar les conclusions que es recullen a 

continuació. Primer presentem les reflexions 

sobre les preguntes plantejades i posteriorment, les propostes que se’n deriven. Cada 

proposta conté una breu descripció i un llistat amb possibles actuacions concretes. 
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5.1. Reflexions prèvies 
 

Sobre els nous sistemes de responsabilitat ampliada del productor 

- Seria interessant impulsar algun sistema nou de responsabilitat ampliada del 

productor, però es fan les següents consideracions: 

o S’ha de tenir molt clar fins on pot arribar l’AMB, els Ajuntaments i la 

pròpia Comunitat autònoma, ja que l’establiment dels SRAP és 

competència estatal (s’ha de fer per Real Decret). Podem treballar per 

generar influència cap a les diferents administracions (Europa, Estat 

Espanyol,...)  

o El concepte de Responsabilitat Ampliada del Productor és molt ampli i 

pot tenir moltes formes i solucions. Se’n proposen algunes al següent 

apartat (acords voluntaris, p.ex.) 

o Es planteja que es podria inicialment establir una taxa i, de forma 

gradual, anar implementant nous sistemes de responsabilitat ampliada. 

o També s’han de preveure els potencials efectes perversos que es 

poden derivar, vista l’experiència en els RAPs actuals. 

o Hi haurà diferent grau de complexitat tècnica per establir aquests SIGR 

en funció de les característiques dels materials. Per exemple, en el cas 

dels mobles, depenent del elements que l’integren (coles, vernissos, ...) 

es podran assolir o no solucions més reciclables.  
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- Respecte a les fraccions que podrien ser objecte d’aquesta iniciativa, se 

n’anomenen algunes i es fan les següents observacions: 

o Començar pels materials de més gran volum. Els més petits podrien 

estar subjectes a una taxa i els grans a un SCRAP. També s’apunta que 

seria bo començar per aquelles fraccions que per la quantitat o 

composició sigui més difícil la seva recollida i tractament. 

o Cada nou sistema s’hauria d’adaptar a cada fracció i a les 

característiques de la seva gestió, distribució, consum i taxa de 

recuperació. 

o Algunes de les fraccions anomenades com a més interessants per 

aplicar un nou sistema de responsabilitat ampliada del productor serien: 

paper imprès (llibres, diaris,...), tèxtils, oli, voluminosos (mobles i 

matalassos), tèxtil sanitari, plàstics no envasos, REPQ,... 

o S’anomenen alguns exemples d’iniciatives que s’han posat en marxa 

darrerament dirigides a la gestió i tractament d’algunes d’aquestes 

fraccions (ex. planta de tractament de bolquers infantils a la província de 

Treviso -Itàlia-, acords voluntaris amb Inditex per retornar la roba, 

cooperativa Roba amiga, i d’ altres). En la línia de les plantes de 

tractament de Treviso, es planteja la possibilitat que des de l’AMB es 

puguin analitzar els productes potencials que es podrien obtenir del tèxtil 

sanitari. 

 

- En relació als requeriments mínims a considerar: 

o S’hauria de poder revisar el disseny dels productes per tal que tingui 

una orientació a la reducció del residu final. En aquest sentit, el SIGR 

hauria de tenir en compte el cost del disseny dels productes. 

o En tot cas, qualsevol nou sistema hauria de encaixar en la lògica de 

l’economia circular i de l’existència (actual o potencial) de mercat de 

recuperació. 

o Qualsevol proposta (de nova normativa, d’acord voluntari, de nou 

sistema,...) orientada a generar influència sobre les administracions 

competents en crear nous SIGR, hauria en tot cas d’anar acompanyada 

de la justificació en base a dades de costos (econòmics i ambientals) 
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i del que representa cada flux. Aquesta diagnosi (prognosi) és un 

aspecte on el programa metropolità de residus pot aprofundir bastant. Per 

exemple, en el cas de les tovalloletes humides també seria bo que des 

de l’Agència de Residus de Catalunya es fes una quantificació de 

l’impacte. 

 

- També es fa especial èmfasi en la necessitat de treballar en la regulació de la 

producció i en la tecnologia de fabricació dels materials, així com en la 

prevenció, que es pot fer des dels municipis i des de l’AMB (es fa menció 

expressa al tèxtil sanitari, on encara hi ha un llarg recorregut en aquest sentit). 

 

- I, en tot cas, es fa també al·lusió al paper de l’AMB en relació a aquest tema, 

plantejant la necessitat d’internalitzar aquests criteris també dins l’actuació 

de l’AMB (establiment preus públics, plecs de condicions, sistemes de 

contractació,...). En el cas d’altres competències, com a l’hora d’avaluar ofertes 

de gestors de residus, o en realitzar avaluacions ambientals, es podrien també 

incorporar criteris en aquesta línia (capacitat de reciclabilitat, de recuperació o 

de valorització del material i del residu que es generi, proporció de 

residu/material). 
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Sobre els costos 

- De cara a repercutir els costos, s’haurà de tenir en compte el sector i les 

condicions del mercat en funció del material. 

 

- En general, es parla que hi hauria d’haver una coresponsabilitat 

usuari/ciutadà – administració – productor, i, en tot cas, que tots els 

productors fessin front a aquests costos, no només els que estan dins d’un SIGR. 

 

- S’assenyalen alguns criteris a l’hora de repartir els costos i les responsabilitats: 

o Com a criteri general, el cost hauria de recaure en el productor i en el 

consumidor, en comptes de repercutir només sobre la ciutadania (a 

través de les taxes). És important que el cost s’internalitzi dins del 

producte i es faci palesa aquesta diferenciació entre consumidor i ciutadà. 

En aquest sentit, dependrà del sector i de les condicions del mercat, ja 

que depenent de les responsabilitats i dels costos es podran repercutir 

més o menys en el preu final. 

o També és important l’efecte educatiu de que el ciutadà/consumidor 

sigui coneixedor del tractament que tenen aquest materials i dels costos 

que suposa, ja que això pot fer que a llarg termini es fabriquin productes 

més reciclables. 

o La responsabilitat de la gestió s’hauria de treballar cas a cas, en 

funció de cadascuna de les fraccions, ja que la solució pot ser diferent. 

o Un altre criteri seria que quan més material es recuperi, s’hauria de 

pagar menys al SIGR. Però, en tot cas, el retorn de les compensacions 

al SIGR s’hauria de fer en funció del producte que finalment es posi en el 

mercat i no tan sols en funció de la quantitat de producte recuperat. 

 

- Respecte a com fer front als costos dels “altres”, es fan les següents aportacions: 

o Manca informació sobre els costos de recollida i tractament dels 

“altres”. 

o En el cas dels REPQs, es planteja que s’apliqui el model francès. 

o Es podria pensar que, en funció de la composició del material i 

complexitat del reciclatge, es pogués incentivar en el cost (via impostos 

o taxes) la major eficiència en el reciclatge. 
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Sobre els materials reciclables que actualment no disposen de sistema de 

recollida específic 

- La selecció de la solució dependrà de les fraccions i del territori i grandària 

dels municipis on s’apliqui. 

 

- En tot cas, sempre que es pugui, el retorn al punt de venda seria una bona 

opció, sent el mateix sector privat l’encarregat d’aquesta logística inversa i, en 

aquest sentit, ja comença a haver-hi experiències, tot i que es fan les següents 

consideracions: 

o Podríem trobar potencials riscos i efectes ambientals contraproduents ja 

que el productor és el que finança i també és el que capta el residu. Això 

requerirà de la tutela de l’Administració i per tant d’un nou paper de les 

institucions, que passarien de gestors de residus a gestors ambientals de 

la producció i del producte. 

o En el cas del tèxtil no hi ha una normativa que obligui a les botigues a les 

que es retorna el producte (com ara Inditex) a donar les dades sobre la 

recollida i per tant, no es disposa d’aquestes dades. 

 

- En el cas que fos a través del contenidor de reciclables: 

o Es veu complicat a nivell tecnològic, perquè les plantes de triatge estan 

pensades pels envasos lleugers i aquesta opció requerirà d’un triatge 

previ a les plantes de l’AMB. Hi ha productes multimaterials o altres 

productes que no siguin envasos lleugers que no es podran separar en 

aquestes plantes. 

o En funció del municipi es podrà o no aplicar. Per exemple, en el cas de 

municipis grans (com ara Barcelona), pot ser una bona opció però en un 

municipi de 4.000 habitants no seria a priori tant viable. 

 

 

 

 

- Respecte a la recollida en deixalleria: 

o en el cas de REPQ es podria aplicar el model francès (que paguin a la 

deixalleria). 
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o Per part d’un dels grups es considera que aquesta seria la millor opció, 

sempre i quan es contemplin una sèrie de requisits que plantegen a les 

propostes. 

Sobre el paper de l’AMB i dels municipis 

- El paper clau de l’AMB i dels municipis es posar sobre la taula les 

problemàtiques d’aquestes fraccions i de les seves particularitats en la gestió, 

pel que faria falta posar en evidència i visilibitzar els costos econòmics i 

ambientals, les problemàtiques de la no reciclabilitat, etcètera. 

- També es considera fonamental que des de l’AMB i els municipis es potencií al 

màxim la prevenció i la preparació per la reutilització dels residus. En aquest 

sentit, es fa menció, en el cas del tèxtil, a la promoció dels mercats de segona 

mà, com exemple de reutilització dels residus/recursos. 

- Com que l’AMB no té potestat reguladora, es planteja que el que podria fer és 

pressió, i, sobretot, impulsar acords voluntaris amb els gremis i agrupacions 

comercials. 

- Estaria bé que en aquest tema tots els Ajuntaments fessin el mateix i que l’AMB 

fos l’organisme encarregat d’homogeneïtzar la gestió d’aquests materials (es 

proposa que l’AMB faci algun tipus de protocol, conveni o concurs a nivell 

metropolità per veure com abordar els fluxos minoritaris i sense SCRAP). 

- Des de l’AMB també es podrien generar eines o protocols per potenciar la 

sistematització en la manera de recollir les dades (sobre quantitats, sobre 

costos,...)  ja que és un tema pendent i clau. Per part dels tècnics de l’AMB 

s’informa que és un tema que està previst.  



Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals 2017-2025 
SESSIÓ PRESENCIAL : FLUXOS INORGÀNICS SENSE SRP, Desembre 2017 

Desembre 2017 |  | Equip de facilitació 

 

5.2. Algunes propostes derivades: 
 

Resumim a continuació les propostes presentades en plenari. En relació a les 

anotacions en directe cal fer dues consideracions: a) la primera és que hem agrupat les 

que eren similars; b) la segona és que de les reflexions de l’apartat anterior possiblement 

també se’n podrien generar algunes més de noves que no hem afegit aquí per no 

confondre. 

1.  Impuls d’un nou sistema integrat de gestió per mobles, matalassos, 

tèxtil, olis, paper gràfic i REPQ. 

Es planteja que, es comenci pels materials més grans, que ja tenen recollida 

diferenciada; resultarà més fàcil que començar per altres materials com ara 

les càpsules nespresso (tot i que estaria bé aconseguir que fossin 

biodegradables o buscar altres solucions). Caldria començar implementant 

una taxa sobre els materials i poc a poc arribar a un SRAP. 
 

 En el cas del tèxtil sanitari, el SIGR hauria de ser responsable i fer-se càrrec 

de les incidències a les depuradores (pel mal ús de les tovalloletes humides 

per exemple). 

 

2.  Impuls d’acords voluntaris que es puguin aplicar en l’àmbit 

metropolità. 

Impuls d’acords voluntaris. Es proposa prioritzar mobiliari, tèxtil i 

matalassos, però també es planteja que prèviament s’hauria de fer una 

avaluació de la possibilitat d’establiment d’aquests acords voluntaris, 

recolzant-nos en l’Agència de Residus de Catalunya. En una segona fase 

es podria ampliar als REPQs, al tèxtil sanitari i al plàstic no envàs. 
 

 L’avaluació de la possibilitat d’aquests acords voluntaris derivaria de la 

realització de l’anàlisi i diagnosi previ de cada fracció. 

 L’AMB podria impulsar aquests acords voluntaris, ja que els SIG i RAP són 

de competència estatal i a més l’AMB no té potestat reguladora. Es tractaria 

d’acords amb els diferents gremis i agrupacions comercials, on els hi farien 

veure també els costos ambientals que tenen aquests productes. 

 

3.  Impulsar SIGs dels materials que, per quantitat o composició, sigui 

difícil o cara la seva recollida o tractament. 

Es podria començar pel paper imprès, tèxtil sanitari,... . En el cas dels 

REPQs, es podria aplicar el model francès. 
 

 Una proposta com aquesta hauria d’anar acompanyada d’informació i 

educació a la ciutadania sobre el cost d’aquesta gestió. 
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4.  Realització d’una anàlisi i diagnosi prèvia (prognosi) de cada sector, 

fracció per fracció, per identificar les que s’haurien d’incloure en nous 

sistemes de responsabilitat ampliada. 

Per saber com aplicar la responsabilitat ampliada del productor a cadascuna 

de les fraccions i veure quina és la solució més adequada, cal fer una 

diagnosi acurada fracció per fracció i això es pot fer des de l’AMB i els 

municipis. Aquesta diagnosi s’ha de fer des de la visió de l’economia 

circular. 
 

 Disposar de dades, de proves pilot,... i, en definitiva, de raons, per poder 

influenciar en la presa de decisions sobre nous sistemes a crear. 

5.  Informació acurada, veraç i complerta del cost de recollida i tractament 

de les diferents fraccions. 

Disposar d’informació acurada sobre els costos de recollida i tractament, 

permetria millorar les decisions a l’hora d’implementar SCRAPs. Hi ha 

desconeixement del que costa la recollida i tractament de determinades 

fraccions. 

 

6.  Recollida dels materials reciclables a través del contenidor de 

reciclables. 
Es tractaria de revisar els requisits exigits a Ecoembes i Ecovidrio per 

incloure a la recollida tot tipus de material (envàs i no envàs). D’aquesta 

manera evitaríem incrementar el nombre de fraccions a separar, fent més 

fàcil aquesta tasca a la ciutadania. 

 

7.  Elaboració d’un protocol de l’AMB per a abordar els fluxos minoritaris 

i sense SCRAP a l’àmbit metropolità. 

A l’espera que s’impulsin nous sistemes 

de responsabilitat ampliada del 

productor, des de l’AMB es podria 

elaborar un protocol per a abordar els 

fluxos minoritaris i els que no tenen 

encara cap sistema de gestió. 

 
 

Barcelona, 20 de desembre de 2017 


