
 
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE MOLLET EN COMÚ AL 

PLE DE L’AJUNTAMENT DE SUPORT AL SISTEMA DE DIPÒSIT, DEVOLUCIÓ I 

RETORN D'ENVASOS 

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. 
Està establert que el responsable de posar al mercat un producte que es converteix en 
residu s'ha de responsabilitzar d'ell sobre la base de la Responsabilitat Ampliada del 
Productor. 
 
Tant des de les Nacions Unides, com des del Consell i el Parlament Europeu s'està 
donant suport, impulsant i demanant als estats membres que posin en marxa noves 
polítiques amb instruments que aconsegueixin canviar la situació actual, renovant la 
nostra forma de viure i passant a una economia no només de reciclatge, si no circular. 
En tots els fòrums, els sistemes de dipòsit apareixen explícitament com a mesura de 
prevenció. 
 
S’EXPOSA QUE: 
Atès que les mesures europees, estatals i autonòmiques que s'han vingut posant en 
funcionament per a la gestió dels residus i recursos han mostrat no assolir els seus 
objectius de reciclatge i reducció, és moment de posar en marxa nous sistemes que 
ens allunyin de l'economia lineal . 
 
Actualment, un gran percentatge dels recursos queden enterrats o cremats sense ser 
aprofitats com a matèria primera per a convertir-se en nous recursos. Està demostrat 
que els sistemes de dipòsit, que habiliten el consumidor a tornar els seus envasos buits 
a la botiga, són una de les millors eines per prevenir el malbaratament de matèries i la 
contaminació mediambiental. En particular, aplicat als envasos de begudes, que és el 
que més es consumeix fora de la llar, soluciona l'abandonament massiu de llaunes i 
ampolles en el nostre entorn. 
 
La gestió actual dels residus d'envasos és millorable: la implantació d'un sistema de 
dipòsit que la complementi, ens portarà a ser exemple des del punt de vista 
mediambiental i d'economia circular. 
 
En 40 regions del món en què aquesta pràctica és ja una realitat, es recuperen més del 
90% dels envasos d'un sol ús. Una cosa que dista molt del que passa aquí. 
 
Els sistemes de retorn d'envasos tenen cost zero per a les administracions, permeten 
importants estalvis en serveis de neteja per als ajuntaments i creen llocs de treball 
verds, que són pagats per les grans quantitats i per la qualitat dels materials que es 
recuperen. 
 
 
 
 



 
 
 
 
PER TOT AIXÒ ES PROPOSA 
Que el Ple de Ajuntament de Mollet del Vallès adopti els següents acords: 
 
 
1. Donar suport a l'Agència de Residus de Catalunya, que el 2017 va publicar un estudi 
favorable sobre la viabilitat de la implantació d'un Sistema de Dipòsit, Devolució i 
Retorn (SDDR) per als envasos de beguda d'un sol ús. 
 
2. Promoure 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 de sistema de 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 etc.) i les entitats socials que el promouen. 
 
5. Crear les condicions òptimes per a formular la demanda a el Govern i a Congrés. 
 
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'envàs i la reutilització, que 
s'estableixi el sistema de retorn com a obligatori per als envasos de les begudes més 
consumides i que s'apliqui el criteri de responsabilitat Ampliada del Productor. 
 
7. Comunicar a el sector comercial i a la ciutadania els beneficis ambientals i 
econòmics d'aquest sistema i dels continguts d'aquesta moció sol·licitant el seu suport. 
 
9. Donar publicitat aquesta moció i els seus acords als mitjans de comunicació. 
 
10. Traslladar aquesta moció al Ministeri de Transició Ecològica de el Govern 
d'Espanya. Així mateix, comunicar aquesta adhesió a Retorna, tramitant còpia signada 
per correu electrònic a: info@retorna.org. 
 
 

Mollet del Vallès, 17 de febrer de 2020 


