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Sessió 11 de la CMAS

La sessió de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat (CMAS) s’obre a les tres de 

la tarda i nou minuts. Presideix Lucas Silvano Ferro Solé, acompanyat del vicepresident, 

David Bertran Román, i de la secretària, Rosa Maria Ibarra Ollé. Assisteix la Mesa el lletrat 

Antoni Bayona Rocamora.

Hi són presents els diputats Héctor Amelló Montiu, Marina Bravo Sobrino, Francisco 

Javier Domínguez Serrano, María del Camino Fernández Riol i Javier Rivas Escamilla, pel 

G. P. de Ciutadans; Narcís Clara Lloret, Glòria Freixa i Vilardell, Anna Geli i España i Josep 

Puig i Boix, pel G. P. de Junts per Catalunya; Jordi Albert i Caballero, Ferran Civit i Martí, Irene  

Fornós Curto, Mònica Palacín París, Marc Sanglas i Alcantarilla i Francesc Viaplana Manresa, 

pel G. P. Republicà; Jordi Terrades i Santacreu, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar, i Na-

tàlia Sànchez Dipp, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Assisteixen a aquesta sessió la directora general de Rezero, Rosa Garcia Segura, acom-

panyada de la directora executiva, Elena Diez Rica; el director general de Residus i Educació 

Ambiental del Govern de les Illes Balears, Sebastià Sansó i Jaume, i el director de l’Agència 

de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost Borràs, acompanyat del director de l’Àrea d’In-

fraestructures, Josep Simó Cabré.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença d’una representació de la Fundació Catalana per a la Prevenció de 

Residus i el Consum Responsable - Rezero davant la Comissió de Medi Ambient i Soste-

nibilitat per a presentar l’informe «Catalunya cap al residu zero: situació actual i indicadors 

per a la transició 2019» (tram. 357-00408/12). Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat. 

Compareixença.

2. Compareixença de Sebastià Sansó i Jaume, director general d’Educació Ambiental, 

Qualitat Ambiental i Residus del Govern de les Illes Balears, davant la Comissió de Medi 

Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre la Llei de residus de les Illes Balears (tram. 

357-00471/12). Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat. Compareixença.

3. Compareixença del director de l’Agència de Residus de Catalunya davant la Comis-

sió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre la gestió del Govern per a buidar 

l’abocador de Vacamorta, de Cruïlles (Baix Empordà) (tram. 357-00472/12). Comissió de 

Medi Ambient i Sostenibilitat. Compareixença.

El president

Moltíssimes gràcies a tots i totes. Disculpeu la meva tardança; és que anava molt 
just i al final he acabat arribant tard.

Comencem, doncs, la sessió d’avui de la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, amb la compareixença d’una representació de la Fundació Catalana 
per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable - Rezero; amb la comparei-
xença de Sebastià Sansó i Jaume, director general d’Educació Ambiental, Qualitat 
Ambiental i Residus del Govern de les Illes Balears, i amb la compareixença del di-
rector de l’Agència de Residus de Catalunya, davant la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat, per a informar sobre la gestió del Govern per a buidar l’abocador de 
Vacamorta.

Compareixença d’una representació de la Fundació Catalana per a la 
Prevenció de Residus i el Consum Responsable - Rezero per a presentar 
l’informe «Catalunya cap al residu zero: situació actual i indicadors per a 
la transició 2019»

357-00408/12

Comencem, doncs, aquest ordre del dia, en què, com veieu, només substancia rem 
compareixences, amb la compareixença de la representació de la Fundació Catalana 
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per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable - Rezero. Té un temps mà-
xim de trenta minuts. I moltes gràcies per la seva compareixença.

Rosa Garcia Segura (directora general de Rezero)

Gràcies. Doncs bona tarda. Primer agrair a la comissió la possibilitat de fer 
aquesta compareixença. Volíem començar amb un vídeo. Em sembla que alguns de 
vosaltres ja el coneixeu, dura molt poquet, menys d’un minut. I una breu presentació: 
Rezero, la Fundació per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable, som 
una entitat de gairebé quinze anys que treballem per l’impuls d’accions i polítiques 
de prevenció de residus, i ho fem una mica amb el nostre ADN de la participació, de 
promoure la participació de tots els agents socials i econòmics. Per això, doncs, tant 
dintre del nostre patronat com en totes les campanyes i iniciatives que fem, sempre 
busquem aquesta incidència i participació activa de tots els sectors. 

Us llançarem aquest vídeo de l’autòpsia, que us demanarem justament això, eh?, 
que pugueu, doncs, estar atents a aquest vídeo perquè penso que resumeix molt de la 
proposta que avui portem i de l’informe que avui us presentem. Gràcies.

(Es procedeix a la projecció d’un vídeo. Pausa.)
Aquesta autòpsia dels residus la vam fer ja fa unes setmanes conjuntament amb 

una vintena d’entitats... (se sent un fragment d’un anunci en què es parla de sofàs) 
–de voluminosos també us en parlarem avui. (Rialles.) Justament lo que fèiem és 
això, amb aquesta vintena d’entitats, per visualitzar quina és la problemàtica dels 
residus. I lo que heu vist és el resultat de la tria de la caracterització de vuitanta bos-
ses de la fracció resta de la ciutat de Barcelona agafades a l’atzar.

(L’exposició de les oradores és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals 
poden ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Comencem. La presentació de l’informe d’indicadors, la començarà l’Elena 
Diez, que és la directora executiva de Rezero. I us portem un treball, un estudi, que 
vam iniciar una primera experiència l’any 2015, des de Rezero, amb un primer in-
forme, i que considerem un treball pioner, perquè lo que hem intentat és establir una 
fotografia de quina és la situació del model de producció i de consum actualment 
a Catalunya amb l’establiment d’una trentena d’indicadors, que ara us explicarem, 
en cinc àmbits: prevenció i generació de residus, gestió de residus, consum, política 
municipal i economia circular.

Elena Diez Rica (directora executiva de Rezero)

Moltes gràcies per donar-nos l’oportunitat de presentar-vos aquest informe. Com 
us deia la Rosa, en aquests sis blocs hem dividit una trentena d’indicadors, distri-
buïts en aquests diferents blocs que us explicàvem. Ara us presentarem, doncs, els 
punts més rellevants, que considerem més rellevants, però després us repartirem..., 
bé, teniu a la vostra disposició l’informe complet. 

Un indicador que ens permet saber si estem avançant cap al residu zero, el prin-
cipal, seria la generació de residus, si estem generant menys residus o no, com va 
aquesta evolució. I en el primer indicador ens adonem que no, que hi va haver un 
estancament i una baixada deguts a la crisi econòmica, però en el moment que ha 
repuntat una mica la situació econòmica els residus han tornat a augmentar, la seva 
generació; per tant, no es compleix l’objectiu europeu de desacoblament entre la ri-
quesa i la producció de residus. Actualment cada català estem produint més de cinc-
cents quilos per habitant i any de residus. La major part d’aquests residus, tres-cents 
quilos, van directament al contenidor de resta, de rebuig.

Un altre indicador que ens pot permetre saber si estem avançant, no?, cap al 
residu zero, a la societat residu zero, és saber si tenim..., com anem en reutilització, 
buscar un indicador de reutilització. I aquí ens fixem en els envasos retornables, els 
envasos de begudes que es retornen per poder-los reutilitzar. Hi ha una dada impor-
tant, i és que actualment només el 16 per cent dels envasos de begudes són retorna-
bles. Teniu la gràfica per diferents productes. El que és més alt és la cervesa, però 
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estem en un 30 per cent. Veiem la davallada important que hi ha hagut en els dar-
rers anys. Actualment, us deia, un de cada sis envasos de begudes són retornables, 
quan l’any 1997, quan es va posar en marxa, no?, la llei que regulava, que implanta-
va els sistemes integrats de gestió, que en principi eren per afavorir la prevenció i el 
reciclatge..., doncs, en aquell moment, el 1997, teníem que un de cada tres envasos 
eren retornables, reutilitzables. Ara actualment, com us deia, tenim que només un 
de cada sis. I la tendència és que continuï disminuint aquest percentatge, sobretot 
degut a l’augment de la llauna, de l’envasat en llauna.

Del segon bloc, que està dedicat a la gestió i tractament de residus, què estem 
fent dels nostres residus..., doncs mirem la recollida selectiva i ens adonem, això, 
que la recollida selectiva –podeu veure la gràfica– els darrers anys està estancada, 
està estancada a nivells molt baixos i amb una mala qualitat; el que recollim és poc 
i de poca qualitat. Veieu que hi ha uns anys que hi ha un augment. Això es deu prin-
cipalment a la incorporació de la recollida de l’orgànica, de la fracció orgànica, a 
molts municipis, però després d’aquesta incorporació, que fa pujar, la recollida se-
lectiva, doncs, es manté estancada. 

Destacar així, de quantitat..., estem parlant d’això, que estem actualment en re-
collida selectiva en nivells entre 35 i 37 per cent. Això..., com us deia, amb una ten-
dència al clar estancament; no es veu tendència a la millora. També, com us deia, la 
quantitat de resta que va a rebuig, a contenidors de rebuig, continua també estancada 
els últims anys, al voltant dels tres-cents quilos per habitant i any. Una dada també 
important –ens fixem, per exemple, en l’orgànica–: la fracció orgànica, també, des 
de la seva incorporació, també està estancada, la recollida, al voltant també d’un 35-
37 per cent. I, si ens fixem en la fracció d’envasos, doncs, també considerem això, 
que estem al voltant del 40 per cent, a molt estirar, de recollida selectiva. 

A l’informe veureu també –ara no ho destaquem– que hi ha també diferència de 
la recollida selectiva neta, que és el que recollim..., bé, recollida selectiva bruta –i ho 
distingim– i recollida selectiva neta. Pel que fa a la qualitat, destacar això, que en la 
fracció orgànica estem en els darrers anys estem per sobre d’un 10 per cent d’impro-
pis; el darrer any estudiat estàvem a un 12 per cent. I a nivell de la fracció d’envasos 
lleugers també la quantitat d’impropis és força alta; estem parlant que més del 30 per 
cent del que hi ha al contenidor d’envasos lleugers, doncs, no hi pertoca. 

El tercer bloc el dediquem al consum, i busquem alguns indicadors per veure la 
tendència de consum. I aquí us en presentem breument dos que permeten, no?, tenir 
esperances i dos indicadors que van a l’alça positivament. Un és l’indicador de con-
sum de productes de comerç just. Aquí veiem –a la gràfica es veu clarament– com 
ha anat augmentant els darrers anys. Concretament..., bé, tots els productes, però 
concretament en alimentació s’ha multiplicat per deu el volum de negoci d’aquests 
productes.

Un altre indicador, també, que va en positiu és el consum de productes amb cer-
tificació ecològica. Aquí també veiem com ha anat creixent els darrers anys el vo-
lum de facturació d’aquests productes. 

Un últim indicador sobre el bloc de consum que volíem destacar és el consum de 
carn. Com sabeu, doncs, el sobreconsum de carn augmenta l’impacte sobre el canvi 
climàtic. La ramaderia i l’agricultura, doncs, són els responsables d’un 10 per cent de 
les emissions d’efecte hivernacle. La FAO recomana un consum de trenta-tres quilos 
per habitant i any de carn per a una dieta saludable, i a Catalunya estem ja superant 
els quaranta quilos per habitant i any, tot i que, com veieu a la gràfica, la tendència 
és a una certa disminució en els últims anys.

El quart bloc el dediquem a la responsabilitat ampliada del productor. Com sa-
beu, la responsabilitat ampliada del productor reivindica o està pensada perquè els 
productors es facin càrrec dels costos i de la gestió dels productes que es posen al 
mercat. Per tant, cal incentivar que el productor posi al mercat productes que siguin 
dissenyats per ser reutilitzats, per ser reparats i, en últim cas, per ser compostatge o 



DSPC-C 376
20 de novembre de 2019

Sessió 11 de la CMAS  6

reciclats. Però actualment només el 50 per cent dels productes que es posen al mer-
cat tenen sistemes de responsabilitat ampliada del productor. En la resta, doncs, els 
costos s’assumeixen entre les administracions i, per tant, per la ciutadania. 

Llavors, ens fixem en diferents productes, alguns que tenen sistemes de responsa-
bilitat ampliada del productor i altres que no, però que tenen un marge de millora. El 
cas d’un producte que no té associat cap sistema de responsabilitat ampliada del pro-
ductor, el trobem amb els bolquers d’un sol ús. Els bolquers d’un sol ús generen anual-
ment uns costos de 12 milions d’euros que, íntegrament, el paguen les administracions 
i, per tant, la ciutadania, i no assumeixen cap d’aquests costos les empreses que posen 
al mercat aquest producte, quan aquest producte, aquest residu, només té una finali-
tat, que és l’abocador i les incineradores, i cada nadó genera en la seva vida una tona 
de residus de bolquers d’un sol ús; quan tenim l’alternativa al nostre abast, que és el 
bolquer reutilitzable, i que si es fomentés el seu ús, doncs, podria baixar aquest impac-
te d’aquests bolquers d’un sol ús, els costos ambientals i econòmics que té associats. 

Un altre producte residu en el que ens fixem, perquè no té cap sistema de respon-
sabilitat ampliada del productor associat, serien les càpsules de cafè. Les càpsules 
de cafè es van posar al mercat pels productors sense tenir en compte aquest principi 
que sigui possible reutilitzar, reparar o reciclar. I ens trobem que es generen mol-
tíssimes càpsules de cafè i no es recicla actualment, la major part. Bé, veieu com 
el consum de càpsules de cafè ha crescut exponencialment, vuit punts percentuals 
interanualment, i el 2004 la venda de cafè en càpsules representava només un 2 per 
cent, i actualment les càpsules ja representen el 15 per cent del cafè que es consu-
meix a Catalunya. 

Pel que fa a productes residus, que sí que tenen sistemes de responsabilitat ampli-
ada del productor, ens fixem en les ampolles d’aigua, les ampolles de plàstic d’aigua. 
A Catalunya, anualment es consumeixen més de 600 milions d’unitats d’ampolles 
de plàstic. Aquestes ampolles..., com hem vist abans en els resultats de recollida se-
lectiva, estem parlant com a molt d’un 40 per cent de recollida selectiva. Per tant, la 
major part d’aquests 600 milions d’unitats acaben al contenidor de resta, per tant, 
abocador o incineradora en el millor dels casos, quan no acaben a l’entorn marí o 
abandonats als nostres boscos i entorn natural. 

I un altre producte serien les bosses de plàstic d’un sol ús. Aquí, gràcies a la re-
gulació, doncs, s’ha disminuït, les bosses de plàstic d’un sol ús, en un 50 per cent, 
però veiem per altra banda que han augmentat altres tipus de bosses d’altres mate-
rials, com serien les compostables o oxodegradables, i als darrers estudis les bosses 
de plàstic de secció també veiem que han augmentat.

El penúltim bloc el dediquem a la política municipal. Tot i que els municipis tenen 
les competències limitades per regular i intervenir, doncs, en el consum i en molts 
dels indicadors que hem vist, sí que tenen molt a veure amb el sistema com es recull, 
i veiem que els municipis que aposten per sistemes d’individualització en la recollida, 
porta a porta principalment, tenen millors resultats. Hi ha quaranta-cinc municipis 
en què els nivells de recollida de resta són inferiors a cent vint quilos per habitant i 
any, quan hem vist que la mitjana era de tres-cents quilos per habitant i any, per tant, 
és possible arribar a aquests nivells, que individualment cada català en generi cent 
vint, perquè hi ha municipis que ho estan aconseguint.

I, per altra banda, a nivell de recollida selectiva, aquests municipis que tenen 
sistemes individualitzats de recollida assoleixen nivells molt alts. Hi ha alguns mu-
nicipis, onze concretament, que tenen a Catalunya nivells de recollida selectiva de 
més del 80 per cent. Però la majoria de la població, el 75 per cent de la població 
catalana, vivim a municipis en què els nivells de recollida selectiva són inferiors al 
40 per cent. 

L’últim bloc i l’últim indicador el dediquem a l’economia circular, per veure com 
de lluny o a prop estem de tenir una economia circular a Catalunya. En aquest in-
dicador és on també veiem com hem evolucionat favorablement. El 2015, quan vam 
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fer l’informe, situàvem al 16 per cent la circularitat, i ara hem augmentat al 20, però 
encara estem lluny de ser una economia circular, que els recursos que importem  
i els que generem, doncs, es neutralitzin. 

I fins aquí els indicadors, la presentació que us volíem fer.

Rosa Garcia Segura

L’informe dels indicadors. Els que ja ens coneixeu sabeu que som una entitat 
proactiva en la generació de propostes, i al mateix informe d’indicadors trobareu 
quines són les propostes perquè Catalunya pugui avançar, no?, veient la situació, cap 
a aquesta societat residu zero. 

Justament el que ens trobem és que ara és una situació ideal. A nivell del Govern 
s’està treballant justament en aquesta proposta, en aquest primer procés de partici-
pació, per a la futura Llei de prevenció i gestió de residus i de recursos. I justament 
lo que estem proposant és que en aquesta nova llei s’incorporin tota una sèrie de 
mesures que facin possible avançar cap a aquesta societat residu zero. Ara us expli-
carem quines són les propostes que estem proposant. 

D’una banda, pensem que aquesta nova llei és una gran oportunitat i hauria d’es-
tar basada en la prevenció, la responsabilitat ampliada del productor, la fiscalitat am-
biental i òbviament el consum responsable. Això passa justament, doncs, per regular 
la venda i la distribució d’elements d’un sol ús en el mercat català, a les dependèn-
cies públiques i també en els esdeveniments festius i públics. Estem parlant, doncs, 
de regular, com el cas de les bosses, que ja s’ha començat a treballar a Catalunya, 
però una resta també de productes com són les safates, com són els tòners, com són 
les càpsules, com són els gots, i basant-nos també en la ja realitat d’aquesta recent 
aprovada Llei europea de reducció dels plàstics d’un sol ús, totes aquelles mesures 
que ja estan incloses en aquesta llei europea. 

Plantegem també l’aprovació d’un impost per als productes d’un sol ús i també 
en els productes de curta durada. I aquí volem posar èmfasi en una dada: en l’in-
crement del producte d’un sol ús, especialment està vinculat amb tot lo que seria el 
packaging i els envasos d’usar i llençar i el sobreenvasat, i les xifres lo que demos-
tren és que de tot el plàstic produït, el 40 per cent del plàstic que estem produint es-
devé residu en menys d’un mes. Per tant, aquí pensem que s’han d’aprovar mesures 
que ens ajudin justament a poder reduir aquest impacte d’aquest tipus d’elements. 

També es proposa la prohibició de certs elements d’envasat. En això és impor-
tant també, doncs, que es pugui regular tot el que seria la venda a granel, que es 
pugui harmonitzar el marc legal de la venda a granel per afavorir justament aquesta 
reducció del sobreenvasat i que els ciutadans ho tinguem fàcil a l’hora de portar els 
nostres elements a l’hora d’anar a comprar. I basant-nos també en experiències com 
la llei balear es proposa la prohibició de la venda d’aigua i refrescos i envasos d’un 
sol ús en edificis i instal·lacions públiques. 

Un altre aspecte que pensem que és fonamental justament és el desenvolupament 
d’una fiscalitat ambiental a favor de la prevenció de residus: sobre productes i sobre 
processos, sobre la tipologia de materials, sobre tipologies també de productes. Per 
exemple, com vèiem en el cas dels bolquers, un impost sobre el tèxtil sanitari que 
recaigui directament sobre el seu productor. 

I un aspecte bàsic en què ens agradaria que aquesta llei doncs optés per posar 
èmfasi també seria no només la prevenció quantitativa, no només que fem menys 
residus, sinó també la reducció de la toxicitat dels productes i de les deixalles que 
estem generant actualment.

A nivell també de responsabilitat ampliada, seria el segon tronc fonamental, per 
nosaltres, d’aquesta nova llei. I el que estem proposant és que la responsabilitat am-
pliada del productor garanteixi la cobertura del 100 per cent dels costos associats als 
residus generats, cosa que avui en dia no està passant, que els productors assumeixin 
el 100 per cent dels costos no només del que es recull selectivament sinó de tot allò 
que es recull en la fracció de rebuig, que com hem vist és la part més important de 
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les nostres deixalles, també tot lo que recull a les papereres, per tant, costos de nete-
ja dels nostres municipis, i tot el que recull a platges i en neteges marines, que estem 
assumint actualment les administracions i, per tant, els ciutadans. 

En aquest sentit, també pensem que és important que els productors i els siste-
mes integrats de gestió puguin aportar les dades del 100 per cent dels productes que 
posen en el mercat català, i que ho facin de forma disgregada del total de productes 
que posen en el mercat espanyol, perquè realment puguem fer un bon càlcul i un 
control del que realment s’està recuperant i el que està entrant o no en el nostre mer-
cat. També l’extensió de la responsabilitat ampliada del productor a altres fluxos de 
residus. Com vèiem, només el 50 per cent dels productes tenen sistema de respon-
sabilitat ampliada i aquests amb molt marge de millora. Per tant, pensem que és el 
moment d’incorporar també altres fluxos. 

Parlàvem també aquí fa unes setmanes de la necessitat d’implantació del siste-
mes de dipòsit de devolució i retorn dels envasos. Catalunya disposa, la Generalitat 
disposa d’un estudi de viabilitat i pensem que en aquesta nova llei també ha d’es-
tar emmarcat i considerem que no és necessari donar més dilatació al plantejament 
d’aquest instrument, quan també en la Directiva europea de plàstic d’un sol ús s’es-
tableixen uns objectius de recuperació del 90 per cent i la mateixa llei parla de l’ús 
de l’instrument del sistema de dipòsit com a única mesura per poder assolir la recu-
peració d’aquest 90 per cent dels envasos de beguda. I no només quedar-nos amb un 
sistema de dipòsit per a begudes: ampliar-lo també a d’altres productes amb molt de 
potencial, com podrien ser, doncs, també les càpsules de cafè, els RAEES, el tèx-
til, els voluminosos, que estan incrementant moltíssim actualment; tot el tema de 
la problemàtica que tenim de la fast fashion, l’increment del tèxtil. No només serà 
obligatòria en la recollida selectiva del tèxtil 2023, sinó que també necessitem la 
implantació d’instruments com el sistema de dipòsit. I també per a un altre residu, 
que és el residu més abundant a nivell de littering, que són les burilles, que són els 
cigarrets. També pensem que és important la implantació d’un sistema de dipòsit per 
a aquest tipus de residu. 

I també incentius o bonificacions econòmiques per a totes les activitats de repa-
ració, de reutilització. En aquest sentit, lo que pensem que aquesta llei hauria d’afa-
vorir és que produir malament costés més que produir bé, que és el contrari de lo 
que està passant actualment. 

A nivell d’una nova política municipal, doncs, òbviament, apostar a nivell de 
Catalunya per la implantació de sistemes que permeten la individualització de la 
recollida, porta a porta, pagament per generació; implantar també mesures que pro-
moguin justament la gestió dels nostres residus amb principis de proximitat, implan-
tar-les per a aquells municipis que no en tenen i visualitzar els costos que tenen els 
residus per a la nostra societat, la implantació de la taxa, i alhora també aquells me-
canismes i instruments econòmics que ens permetin incentivar la gestió preventiva 
tant a nivell de ciutadania, com comerços, com les mateixes empreses. 

I també pensem que és important justament incorporar..., fer ús de l’eina que te-
nen les nostres administracions, de la contractació pública, per aplicar mesures que, 
per nosaltres, al segle XXI haurien de ser evidents, com és l’ús de productes de neteja 
ecològics o naturals certificats, en tot el que serien les dependències públiques, les 
nostres escoles, els nostres hospitals, els nostres ajuntaments, biblioteques, etcètera.

També que la contractació pública ha de ser una eina important per dignificar el 
producte de segona mà. Estem parlant de promoure la reutilització i la preparació per 
a la reutilització, però no establim els mercats i els fluxos necessaris realment perquè 
això sigui una alternativa de consum. Per tant, els contractes municipals o de l’Admi-
nistració pública haurien d’estar també vinculats a l’adquisició de productes de segona 
mà i, òbviament, que aquests incorporin criteris de prevenció i de consum responsable. 

Tot el tema també important per nosaltres, amb els quinze anys que tenim d’ex-
periència, que a Catalunya s’aposti per una política d’R+D+I en prevenció de resi-
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dus. I, en això, considerem important augmentar tant la quantitat com la qualitat de 
les dades, en referència, com dèiem abans, als productes que s’estan entrant al mer-
cat català i també a la generació de residus. Per nosaltres, resulta una anomalia que 
a Catalunya, com a altres territoris, qui aporti les dades sobre lo que s’està generant, 
sobre lo que s’està recuperant, sobre lo que s’està reciclant continuïn sent les matei-
xes empreses que posen el producte al mercat. La Generalitat..., els catalans hauríem 
de tenir accés directe i realment barat a aquestes dades de consum i de producció. 

I per últim el que seria tota la promoció de campanyes generalitzades d’educa-
ció ambiental; l’educació ambiental, una eina fonamental, transversal, però que s’ha 
d’aplicar a nivell de tots els agents, de tots els sectors. Sovint, quan fem aquestes 
xerrades ens parlen, no?, i actualment, de la necessitat d’educació ambiental amb el 
col·lectiu dels nostres infants, com el futur. I nosaltres sempre expliquem: «És que 
els nostres infants, fins que tinguin capacitat d’incidir en l’ecodisseny dels produc-
tes, en la distribució, en el transport, falten uns anys. Hem d’aplicar l’educació am-
biental a tots els sectors.»

I amb això us volíem posar com a exemple una de les nostres últimes campanyes, 
que és «Salut de plàstic», com a proposta també de campanya i d’incidència, on 
volem destacar també els impactes, en aquest cas, dels productes d’envasat i d’ali-
mentació sobre la nostra pròpia salut. El que hem fet ha sigut demanar, doncs, a vint 
referents de la cultura, de l’esport, de la medicina, tant de Catalunya com de Balears, 
una mostra d’orina –aquí teniu els representants de Catalunya i de Balears. Aquesta 
mostra d’orina s’ha enviat a l’Institut Noruec de Salut Pública, que és l’institut refe-
rent en la detecció i en l’anàlisi d’aquests productes que hem analitzat. Les dades de 
la campanya les donem de forma agregada, però aquí us hem posat en aquest cas la 
meva analítica pròpia, perquè pugueu veure quins són els barems que vam analitzar. 

Hem analitzat vint-i-set metabòlits plàstics i això ho hem fet amb l’assessorament 
científic del doctor Miquel Porta, catedràtic d’epidemiologia i director de l’IMIM, 
com també referenciant-nos amb la quantitat d’estudis epidemiològics que ja fa 
molts anys que s’estan treballant, amb mostres molt superiors, òbviament, a vint 
mostres, i que ja demostren i alerten sobre els impactes de la salut d’aquests mate-
rials. En concret, són vint-i-set substàncies –15 ftalats i 12 fenols–, que hem anat a 
cercar a aquells productes additius del plàstic que justament estan vinculats amb els 
aliments.

Els resultats d’aquesta analítica han sigut que el cent per cent de les mostres, 
tots els participants d’aquesta analítica, hem donat positiu en això. Penseu que al-
gun dels participants són gent, doncs, que per la seva cultura i per la seva professió 
es cuiden moltíssim la dieta, molts d’ells..., inclús la doctora Elena Carreras, la cap 
de Ginecologia de l’Hospital de la Vall d’Hebron, ens va dir que ella es va oferir  
a participar perquè es pensava, no?..., va actuar com una pacient normal, diu: «Això a  
mi no em passarà», es pensava que no sortiria també en metabòlit, i també va donar 
positiu, amb aquests vint-i-set metabòlits. Per tant, tots hem donat positiu. La pre-
sència de ftalats ha sigut del cent per cent, els quinze ftalats, i cinc d’aquests fenols 
també en totes les mostres, amb aquesta mitjana de vint-i-set substàncies. 

I per què hem fet aquesta campanya? Lo que volem, justament, en aquest mo-
ment, no?, on tenim la directiva europea, tenim iniciatives com la llei balear, la llei 
de Navarra, i a Catalunya se’ns obre aquest marc de possibilitat d’establir aquesta 
nova llei, posar el focus en que cada cop, per sort, la ciutadania està més sensibilit-
zada en el tema dels residus, especialment, estareu amb mi que cada cop, en el tema 
dels plàstics especialment i dels productes d’un sol ús..., que tots tenim a la retina 
segurament la imatge de la balena amb la ingesta de bosses, els musclos... L’Institut 
Oceanogràfic de Balears ha fet multitud d’estudis també per la presència de plàstics 
i microplàstics tant a la mar com en els animals.

Però pensem que continuem pensant que l’espècie humana és immune a aquesta 
contaminació. Hi ha multitud d’estudis epidemiològics, com us dèiem, que estan de-
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terminant que estem sotmesos, la població, a una contaminació invisible però cons-
tant d’aquests residus i que tenen unes afectacions importants per a la salut. Estem 
parlant..., són productes que actuen com a disruptors endocrins i, per tant, estem par-
lant de problemes com diabetis, com tiroides, problemes d’inflamacions, determinats 
càncers... Les dones són la població especialment vulnerable en aquests disruptors 
endocrins, i a més a més també estem parlant d’una contaminació intrageneracional, 
traspassem aquesta contaminació a les nostres filles i fills, i, per tant, com estan els 
estudis epidemiològics denunciant, tenim la necessitat també, amb el principi de pre-
caució, d’incidir en aquesta temàtica. 

Aquí teniu la participació d’aquestes vint persones. També teniu, si voleu entrar 
a la nostra web, salutdeplastic.org, podreu veure els vídeos i també, doncs, les de-
claracions d’aquests participants. I lo que estem demanant amb aquesta campanya 
justament és això: doncs, que aquesta futura llei inclogui el principi de precaució 
en temes de salut; que es desplastifiqui la nostra dieta, que s’opti realment per la 
desplastificació de la dieta; òbviament, no?, que es tingui en compte el principi de 
precaució, i també que hi hagi recursos també per a la investigació en aquests pro-
ductes. 

I ja per acabar, i aprofitant que tenim el director general de Residus del Govern 
balear, només dir-los que considerem, des de Rezero i els agents que nosaltres tenim 
també en la nostra entitat, que Catalunya té l’oportunitat d’aprovar una nova llei de 
prevenció de residus, que la llei balear ja ha fet, no?, ja ens dona una mica el camí 
i justament aquest primer pas perquè Catalunya torni també a ser referent en gestió 
preventiva. 

Permeteu-nos que us diguem... L’any passat vam, doncs, donar un premi al Govern 
balear per la seva iniciativa. Llavors, el conseller de Medi Ambient de les Balears, 
en Vicenç Vidal, a l’acte de lliurament del premi, va dir: «Aquesta llei està pensada 
no només pel que fa a la prevenció i a la gestió dels residus, sinó que proposa el mo-
del de país que volem.» I el director general de Residus, en Sebastià Sansó, present 
avui aquí, va dir: «Quan vam proposar la llei, no ens esperàvem ni tantes pressions 
ni tants reconeixements sobre aquesta proposta, però el que hem proposat ens sembla 
evident per aplicar la jerarquia dels residus, i també ho hem fet absolutament per la 
responsabilitat que tenim com a govern.» 

En aquest sentit, des de Rezero, donarem suport a una llei que realment sigui va-
lenta i vagi més enllà en la protecció de la salut i el medi ambient, hi continuarem 
donant suport, continuarem teixint complicitats perquè això sigui possible, i també 
continuarem aportant dades, com fem avui amb l’informe d’indicadors, dades rigo-
roses per enriquir aquest debat. 

I només deixeu-nos acabar amb el «si no és ara, quan?, i, si no és el Parlament 
de Catalunya, qui ho farà?»

Gràcies.

El president

Moltíssimes gràcies per la seva compareixença, ben ajustada a temps. (Veus de 
fons.) No passa res. En primer lloc té la paraula el Grup Parlamentari de Ciutadans, 
la diputada Marina Bravo.

Marina Bravo Sobrino

Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar daros las gracias por la exposición, 
y no solo por la exposición de hoy, sino por los informes que hacéis habitualmente, 
en los que podemos ver muchos datos que sin duda nos ayudan a tener una perspec-
tiva de la situación en la que nos encontramos. Y siempre es muy importante saber 
qué es lo que tenemos sobre la mesa para saber cómo poder atacar una reducción 
de residuos que creo que aquí todos..., no solo aquí en el Parlament de Catalunya, 
creo que es ya una conciencia que se va extendiendo globalmente, por suerte, que 
la generación de residuos que estamos produciendo se debe atajar. Todos vemos o 
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hemos visto en nuestras casas el llegar y que en tres minutos el recipiente de los en-
vases ya está lleno y todavía no has empezado ni siquiera a consumir los productos, 
¿no? Y efectivamente creo que todos somos conscientes de que esto se debe atajar. 

Iba a hacer algunas preguntas que son más de aclaración que observaciones, 
¿no? Hablamos de que..., una que me ha llamado la atención es que ha caído mucho 
el porcentaje de envases reutilizables, ¿vale?, desde el 2000. ¿Por qué creéis que ha 
caído? ¿Por qué creéis que un sistema que ya estaba implantado se ha dejado de uti-
lizar?, cuando nosotros estamos proponiendo o cuando desde muchas áreas se está 
proponiendo implantar sistemas de este tipo, que desde luego tienen muchas más 
dificultades para implantarse como novedad que no uno que ya estaba implantado. 
¿Por qué creéis que ese está bajando? ¿Y cómo relacionáis eso o cómo podrían evi-
tarse, pues, las dificultades que tiene el sistema actualmente en un sistema nuevo 
que se decidiera implantar para estos mismos envases o ampliando su ámbito, si se-
ría el caso? Sería una de las preguntas, ¿no?

Otra de las preguntas que tenía era..., una de las preguntas que tengo –y es tam-
bién por hacer un poco de situación–..., estamos hablando..., casi todas las medidas 
o casi todo de lo que hablamos es recogida urbana. No sé si tenéis también un plan-
teamiento o propuestas para recogida industrial, y me gustaría saber sobre todo qué 
peso tiene el residuo urbano respecto al total de residuos que estamos generando. 
Y también no solo eso, sino quizá, a lo mejor en peso puede que sea un porcentaje 
pequeño, pero a lo mejor es más problemático, quizá todos estos aspectos que ha-
cen que podáis centrar vuestra actuación más en propuestas de residuo urbano que 
no tanto de residuo industrial. Que entiendo que el volumen o el peso no lo es todo, 
sino que puede haber otro tipo de motivos que nos lleven a actuar aquí más que en 
el conjunto de los residuos. 

Alguna pregunta más que tenía... En el primer corte de la bolsa, del primer vídeo, 
aparecía ropa, ¿no? No habéis hablado mucho de si esto es un problema  grande, pe-
queño, si representa una..., si tenemos datos de cómo ha ido la evolución. Me parece 
que sí que hablabais en algún momento de..., bueno, de las indicaciones que hay en 
Europa, ¿no?, de que se tendrá que implantar también sistemas, pero no sé si tenemos 
datos de cómo está afectando aquí en Cataluña.

Vale. También tenía dudas... Ya sabéis que aquí en el Parlament, seguro que es-
táis al corriente que se ha debatido mucho sobre el sistema puerta a puerta, ¿no?, y 
me gustaría escuchar vuestra opinión. Hablabais, por ejemplo, que hay once muni-
cipios en los que la recogida selectiva ha llegado al 80 por ciento e incluso se ha su-
perado. Sabéis que aquí una de las dudas –seguro que lo habéis seguido– es sobre..., 
parece más claro que en municipios pequeños funciona mejor que en municipios 
grandes. Pues, escuchar un poquito vuestra opinión sobre esto, porque es un tema 
que está sobre la mesa; estos once municipios, qué características tienen, o aquellos 
en los que se está llegando a los ciento veinte kilos por habitante y año, ¿no?, las ca-
racterísticas que hay en los municipios.

También habíamos visto que, aunque ahora parezca que las cifras no es que sean 
para tirar cohetes, la circularidad había pasado del 16 al 20 por ciento, ¿no?, desde 
el 2000. ¿Cuáles son los principales motivos que lo han hecho posible?: si es esta re-
cogida selectiva, si tenemos las principales causas que han permitido estos avances.

Y, bueno, yo creo que..., seguro que me dejo algo, pero con esto ya tendría unas 
cuantas cuestiones. 

Gracias.

El president

Moltíssimes gràcies, senyora diputada. Té la paraula ara el Grup Socialistes, el 
diputat Jordi Terrades.
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Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, president. Jo crec que hi ha una coincidència que és necessària una nova 
llei de residus a Catalunya. L’actual ens ha quedat obsoleta, els paradigmes actuals 
són diferents de quan es va elaborar la llei actual, no?, una llei que en el seu moment 
ja va significar un pas endavant a Catalunya, però és cert que els paradigmes de la 
nostra societat han canviat. Per tant, des d’aquest punt de vista, agrair la comparei-
xença i els informes que periòdicament Rezero ens fa arribar als grups parlamenta-
ris; segur que influiran en la posició dels grups parlamentaris, no sé en quin sentit, 
però segur que hi influiran, també en el Govern. 

I, per tant, en tot cas, afirmar que nosaltres esperarem a la posició definitiva, o 
fixarem la posició definitiva del grup parlamentari a la vista de la proposta que acabi 
fent el Govern, eh?, i en funció d’això acabarem modulant la nostra proposta. També 
dels informes que ens feu arribar vosaltres i d’altres informes que també altres enti-
tats fan arribar al conjunt de grups parlamentaris.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Té ara la paraula el Grup Republicà. (Veus de fons.) 
Ah, no, perdona, la Candidatura d’Unitat Popular. Té la paraula la diputada Natàlia 
Sànchez.

Natàlia Sànchez Dipp

Bona tarda. Moltes gràcies; moltes gràcies per l’exposició, per ser aquí, per ser-
hi sempre que cal i quan necessitem parlar d’aquesta qüestió, que és evident que és 
prioritària.

Nosaltres també ens afegirem a algunes preguntes, però també incorporar..., o 
com a mínim la nostra anàlisi, que, a vegades, quan parlem, especialment, no?, en 
aquests temps en què l’emergència climàtica està sobre la taula per imperatiu, en què 
parlem de com els residus ens estan sepultant i estan donant poc marge per, tam-
bé, continuar sostenint la vida, etcètera, és que aquesta situació no és una situació 
que vingui com una mena de catàstrofe natural, sinó que té uns causants, un siste-
ma econòmic molt concret –capitalisme–, uns productors, unes empreses i un model 
econòmic que enriqueix uns pocs i empobreix en termes generals, tant pel que fa a 
qüestions materials com de salut, com molt bé deies, a molts, no? I, per tant, aques-
ta qüestió és important i ho lligaré amb algunes de les preguntes que us plantejaré. 

Em sumo a la pregunta de l’estancament de la recollida selectiva, quines causes 
hi analitzeu o deduïu que hi puguin haver, i ho lligo amb un..., anava a dir «nefast», 
però, com ho diria, amb un poc ben trobat espot de la Generalitat, que deia: «Les 
teves excuses estan acabant amb el nostre planeta», on tendia a..., bé, no, de forma 
directa, responsabilitzava de forma individual els consumidors, les famílies, sobre 
l’impacte dels residus sobre el planeta. És evident, com deia al principi, que això no 
és així, que no cal responsabilitzar, que és important en aquests indicadors tenir evi-
dentment els hàbits de consum, però que l’arrel i l’erradicació d’aquesta situació rau, 
està en els grans productors i els grans beneficiaris del plàstic. I amb això... (Pausa.) 
Ai, perdó, és que m’estava desconcentrant.

Us volia preguntar, sobre els indicadors, si heu valorat o seria interessant tenir en 
compte quins són els beneficis que genera el plàstic. És a dir, al cap i a la fi tots els 
indicadors que ens plantegeu –i amb ganes de mirar amb detall, perquè no ho hem 
pogut fer encara, no?, l’informe–, si no m’equivoco, no incorporen quin és el volum 
de negoci del plàstic. I aquest és l’indicador clau. I és el que ens preocupa. Mentre el 
plàstic generi negoci, com ho farem? Mentre Ecoembes tingui un negoci milionari 
i rodó amb la gestió dels residus, com el té, com ho afrontem, no? I, per tant, també 
preguntar-vos: seria un indicador vàlid? Des del meu punt de vista, i com sabeu no 
en soc cap experta, sí que el té. A més a més, no?, el sistema integrat de gestió que 
planteja Ecoembes, que és el que aplica Ecoembes, és totalment contrari a un sis-
tema que tendeixi a l’economia circular o un sistema de dipòsit, devolució i retorn. 
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I aquí va la següent pregunta, que després també farem als companys de les Illes, 
sobre aquestes pressions. És a dir, quan ens plantegem, no?, quina planificació hem 
de fer des del Parlament de Catalunya, que nosaltres celebrem que s’iniciï el debat, 
es redacti la llei, creiem que és imprescindible, bé, quins escenaris hem de preveure?, 
quina és la magnitud de les pressions? Amb la Llei del canvi climàtic, vam veure la 
pressió de qui genera un volum de negoci i de beneficis brutal, com són les incinera-
dores, per exemple, pel que fa a l’emissió de gasos CO2, etcètera. 

I a més a més això lligat amb que no només... Parlo d’Ecoembes com a paradig-
ma, no?, però la resta de productors, i que a més a més formen part d’aquesta ma-
teixa empresa.

Això també ho lligo amb la part municipal. En aquest sentit, també hi té un pa-
per. Els municipis tenen un paper molt important a l’hora de decidir com fan aquesta 
gestió. I nosaltres us volem preguntar: sabeu perfectament que nosaltres, des de la 
CUP, som partidàries de la gestió directa de tots els serveis, i en aquest cas el vo-
lum que significa la gestió de residus, d’escombraries, i tota la gestió dels residus, 
nosaltres creiem que empitjora l’objectiu final, que és la disminució de residus, el 
fet de tenir externalitzats aquests serveis. Aquesta és la nostra opinió. Us voldríem 
preguntar vosaltres com ho valoreu, si és que hi voleu entrar.

Finalment, també, simplement... Bé, això ja ho preguntarem, ho podem parlar. 
També és sobre aquests escenaris, sobre una possible llei, també ens preocupen, i si 
ho podem comparar amb l’experiència de les Illes, els límits constitucionals que ens 
pugui plantejar l’Estat espanyol, en lògica de sobirania i en lògica de plantejar lleis i 
marcs legals que puguin realment transformar aquesta societat en la que vivim. Per 
tant, quins límits de l’Estat ens podem trobar en aquest repte que tenim al davant.

I simplement ara... Bé, ja està. Si de cas ja farem un altre daixò.
Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Ara sí, té la paraula el Grup Republicà, la diputada 
Mònica Palacín.

Mònica Palacín París

Moltes gràcies, president, i moltes gràcies, senyora Diez i senyora Garcia per 
la seva intervenció, per les seves dades, i, al final, doncs, aquesta feina que fa tam-
bé que puguem, durant aquest moment, però també en totes les seves accions, po-
sar-nos davant del mirall i veure la feina que tenim pendent per realitzar tots plegats 
com a societat i també anar molt més enllà del que fins ara hem vist com a debat en 
la gestió de residus, que era una mica com la responsabilitat final d’aquell veí o veï-
na que anava a tirar la bossa d’escombraries que tocava el dia que tocava o al conte-
nidor que tocava. Per tant, doncs, veure que segurament el problema no rau tant allà 
com en molts altres efectes, no?, que són efectes no col·laterals sinó directes de segu-
rament aquesta evolució d’una societat que ha volgut avançar molt, modernitzar-se, 
competir en el mercat, fer aquells productes més atractius i fer que les empreses, en 
definitiva, es puguin enriquir oferint un producte al mercat més atractiu que un altre. 
I això passa moltes vegades, doncs, per fer un producte de més fàcil consum, més 
atractiu a la compra, etcètera. 

Perquè, en un dels seus, diguéssim, punts, parlen, doncs, dels productes a gra-
nel, dels sistemes de devolució i retorn, dels productes reutilitzables, allò amb el que 
hem nascut, no?, i allò que ja teníem, i allò que segurament aquesta societat de con-
sum ha anat deixant de banda, precisament, doncs, per facilitar d’una manera per-
versa, si m’ho permeten dir, al final, facilitar la vida; des de l’exemple que posaven 
vostès dels bolquers, quan s’utilitzaven els bolquers amb aquella funda, i, per tant, 
no es produïen aquests residus, com deien vostès, fins al fet de poder comprar i dis-
posar de llaunes o poder disposar d’altres productes envasats i reenvasats i acabats 
d’embalar, per, com deia abans, fer-los més atractius. 
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Per tant, allò que ja teníem, allò que ja coneixem que feia que segurament aque-
lla bossa de residus al cap del dia o al cap de la setmana no fos tan gran –i, per tant, 
doncs, sabem com gestionàvem domèsticament els residus–, doncs, ja ho tenim, ja 
tenim un model amb el qual poder tornar a recuperar aquest sistema amb tots els 
avantatges i amb tota la modernització d’una societat més preparada, amb més for-
mació, amb més inputs per part de les administracions a l’hora d’elaborar campa-
nyes de reducció d’aquests mateixos residus. 

Per tant, aprofitem tots aquests elements amb els que hem anat creixent i amb 
els que ens hem desenvolupat per aconseguir els objectius. Jo..., hi havia un exem-
ple, quan parlaven dels impropis, i això sobretot des del món municipal és una re-
flexió que la fas molt, perquè et trobes amb molta gent que t’ho comenta: malgrat 
les campanyes, la voluntat de la ciutadania de voler reciclar i de voler portar al 
contenidor tot allò que sigui plàstic, perquè creuen que estan fent un bé i per tant 
creuen que allò tindrà un lloc on serà reutilitzat o serà reconduït cap a un altre pro-
ducte..., doncs, es troben que, al final, clar, el contenidor dels envasos, no?..., «envàs 
on vas?» I, per tant, doncs, malgrat la voluntat de la ciutadania de creure que allò 
que a casa generen com a plàstic..., malauradament això al final sabem que el seu 
destí en aquest cas no són les plantes de recuperació d’envasos sinó malauradament 
incineració o abocadors. 

Per tant, doncs, torno a posar el focus en que no és la responsabilitat final, no hem 
de posar el focus en la responsabilitat final de l’usuari, del consumidor, del veí, de 
la veïna que gestiona els seus residus domèstics, sinó que tornem a un punt principal 
també de la seva intervenció i d’allò que ha sortit també en molts fòrums d’entitats, 
d’associacions ecologistes, que és la responsabilitat ampliada del productor. I, per 
tant, aquí segurament és allà on ens trobarem, on aquest enfocament diferent, aquest 
paradigma diferent, ha d’anar cap a una legislació que posi el focus en tot aquest cer-
cle del que representa la gestió dels residus, no només..., aquella frase, del final de 
canonada, sinó des del seu origen.

En aquest cas, nosaltres, fer-los una pregunta, precisament en aquest comentari 
meu final, perquè crec que és interessant. S’han fet moltes preguntes que compar-
tim i, per tant, doncs, esperem també la seva resposta. Però voldríem també saber 
l’opinió de..., malgrat la dificultat, i per tant és molt important tenir un paraigua, una 
llei paraigua que ajudi i que marqui molt aquests aspectes, però com s’ha d’abordar 
el tema de la reconversió industrial, a nivell de prohibicions, a nivell d’impostos a 
aquells productes de curta durada, d’un sol ús, i, és més, a aquells que, doncs, estan 
produïts amb compostos nocius per la salut al nostre medi i a la nostra salut. 

I amb això, doncs... Moltíssimes gràcies, de nou, per la seva intervenció. 

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Té la paraula, per acabar, el Grup de Junts per 
Catalunya, la diputada Glòria Freixa.

Glòria Freixa i Vilardell

Gràcies, president. Bé, en primer lloc, com no pot ser d’una altra manera, agrair-
vos la feina, no només per tota la feina de conscienciació tan important que s’està 
fent amb la ciutadania, sinó també per la vostra participació i empenta en les lleis 
que hi ha i que vindran. Felicitar-vos també per l’acte que vau fer l’altre dia d’entre-
ga de premis al Palau Robert, que no hi cabia ni una agulla; vam haver d’estar drets 
moltíssima gent. Em va impactar la quantitat de gent que hi va participar, la gent 
també que es va presentar en aquests premis, i que penso que també és una manera 
de conscienciar la gent de la situació fent-los participar i donant-los aquest premi.

Pel que comentàveu una mica de l’educació, bé, em sembla bé el que proposàveu, 
que evidentment s’ha d’educar també parts, altres sectors, però jo també poso en 
valor una mica la importància de l’educació que s’està donant ara a les escoles, per-
què, si bé és veritat que no arriba a tots els sectors, potser és una educació que trobo 



DSPC-C 376
20 de novembre de 2019

Sessió 11 de la CMAS  15 

pionera, de baix a dalt, perquè tot el que aquests infants porten a les famílies..., i la 
conscienciació que han acabat generant en els adults penso que és importantíssima, 
i no hi ha cap infant que no ho tingui present des de ben petit, no?, tot el que s’està 
fent a les escoles del reciclatge compartit, que hi han dies que es fa també el dia del 
reciclatge, que arriba el punt verd a l’escola. Vull dir que tot jo crec que forma part, 
no?, d’un mateix punt. 

En relació amb el que comentava també la diputada de la CUP en el sentit de que 
es posa molta pressió a la ciutadania, penso que hi ha d’haver una compensació i que la 
ciutadania evidentment també ha d’estar conscienciada i que evidentment crec que tant 
el Govern com la societat és conscient, com estava explicant la companya dels republi-
cans, que això s’ha d’agafar des de la base i que no és al reciclatge final on està el pro-
blema, ni què fa el ciutadà, però sí que és veritat que, si el ciutadà no és conscient de que 
ha de començar a posar el seu gra de sorra, tampoc no arribaríem enlloc. I penso que és  
superpositiu, no només aquesta publicitat, sinó a més a més tota la gent que va sortir al 
carrer el Dia del Canvi Climàtic, sobretot generacions molt molt joves; també ve una 
mica de tota aquesta consciència que s’ha fet a partir també de publicitat des del Govern. 

Després m’agradaria saber com també nosaltres..., o, des de la vostra posició, 
ajudar una mica a que aquesta consciència del ciutadà tingui una mica de criteri, en 
el sentit que s’han començat campanyes a vegades il·lustrant sobre com s’ha de reci-
clar, s’ha creat a vegades sense mala fe molta confusió en el tipus d’envàs –l’«envàs 
on vas?», a veure si això va aquí, si..., bé–, i llavors la gent cada vegada té més infor-
mació, o sigui que ja no es queda només amb el que veu a la televisió, sinó que cada 
vegada rep més informació. I et vas trobant molta gent que et demana: de què ser-
veix que jo recicli si després veiem els «barcos» de l’Estat espanyol plens de plàstic 
que no saben a quin lloc del món dipositar-los. És a dir que al final estem agafant el 
nostre plàstic per enviar-lo a un altre punt del món, i això genera molt de desconcert 
en la gent, que diu: «De què serveix la meva acció?» I a mi m’agradaria potser que hi 
hagués una mica més d’ordre, no?, en com s’explica a la gent la importància de que 
s’hagi de fer aquest reciclatge. O campanyes, com es van fer en un ajuntament, de 
l’Olipot; Tothom anava a portar l’oli al punt verd i quan arribaves allà la campanya 
es va trencar, ningú va explicar per què, i els senyors del punt verd et deien: «Estem 
plens d’ampolles d’oli i no sabem què fer-ne.» Vull dir que, clar, imagina’t: consci-
encies la gent d’una cosa i quan arriben allà no saben què fer.

Respecte a les polítiques municipals. Bé, estàveu comentant tot un tema de reci-
clatge, però a mi m’agradaria també potser que es conscienciés els ajuntaments de 
tota la contaminació associada al procés de reciclatge, perquè ens trobem camions 
supervells, que contaminen moltíssim, una contaminació acústica impressionant, a 
qualsevol hora del dia, en retirar aquests contenidors; tampoc ningú es preocupa que 
els contenidors de vidre no facin el soroll que fan en la recollida... Llavors, penso 
que s’hauria de conscienciar de tot el que porta associat també el reciclatge, que no 
sigui incòmode per al ciutadà tenir un contenidor a prop de casa. 

I, bé, preguntar-vos també sobre el projecte de Cadaqués, si el vau seguir, si 
aquesta manera de provocar el retorn a la ciutadania va ser un èxit i considereu que 
es podria implementar a altres municipis. 

I ja per acabar, dos punts del vostre informe que estàvem comentant aquí amb 
el company Pep Puig. Quan dèieu cinc-cents quilos per habitant us referíeu a residu 
de la persona o també al residu industrial agregat? Perquè cinc-cents quilos ens ha 
semblat com excessiu. 

I l’última cosa és sobre el consum de carn. Bé, ja sabeu que hi ha moltes sensibi-
litats en joc; intentar també explicar-ho bé, perquè el consum de carn..., en la pastura 
habitual dels camps és al revés; vull dir, tot el que genera l’animal en el camp acaba 
absorbint CO2, i per tant és una cosa positiva, i, en canvi, estem parlant segurament 
de la carn industrial, que s’alimenta de pinsos artificials i que això sí que acaba ge-
nerant un CO2 a l’atmosfera. Per tant, intentar –això no sé si no ho he entès bé– ser 
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una mica més curosos, perquè ja sabeu que si no ens trobarem amb molts sectors 
que ens començaran a cridar. 

Moltes gràcies, eh?, per tot el que heu exposat.

El president

Moltíssimes gràcies, diputada. Tenen la paraula les compareixents per respondre.

Elena Diez Rica

A veure si soc capaç de recollir i de poder respondre a tot o almenys algunes co-
ses. I si queda alguna cosa us ho fem amb posterioritat, d’acord? 

Per què ha baixat el retornable en el sector Horeca, que és on es manté? Ha bai-
xat perquè directament les distribuïdores han optat per posar –i envair, en aquest 
cas, en diríem– als nostres bars i restaurants la llauna. És el principal motiu. Era un 
sistema que estava ben consolidat, la logística inversa, però des de les distribuïdo-
res, productors, distribuïdors, envasadors van començar i progressivament ha anat 
deixant..., a servir només productes d’un sol ús, principalment llauna. Vull dir, que 
ha sigut una decisió no dels consumidors, no de la restauració.

Pel que fa al tèxtil, dades..., se’n parla molt, no hi han dades concretes. Ja ho sa-
beu, no?, igual que amb els envasos, saber quant es posa al mercat al nostre país..., 
no hi ha dades, i igualment són estimacions del que es posa al mercat de tèxtil. 
Nosaltres aquí a l’informe fèiem referència al que es reutilitza. Hi ha un estudi de 
l’Agència de Residus de Catalunya que parla del potencial de reutilització de tèx-
til, voluminosos i RAEES i ho quantifica en un 0,85 per cent; de tots els residus de 
tèxtil, voluminosos i RAEES que es posen al mercat es podrien arribar a reutilitzar 
això, no arriba ni a un punt. Però ara estem..., actualment, amb les dades que tenim, 
amb les entitats d’economia social, que són les que fan principalment aquesta fei-
na, estem recollint 0,16 per cent; recollint per reutilitzar, eh?, que realment es reuti-
litzi. Es recull més. Per exemple, del tèxtil, les entitats que s’hi dediquen no donen 
a l’abast de tot el que els arriba, de poder-ho tractar. I sabem que als contenidors 
aquests de recollida selectiva que posen les entitats als nostres municipis, arriba 
molt poc del que realment és genera. Però no hi ha dades. Bé, després ho comple-
mentes, Rosa. 

El porta a porta. Realment, aquests onze municipis que tenen alts nivells de re-
collida selectiva, la major part són municipis petits. El més gran és Argentona, que 
estem parlant de quinze mil habitants. Per tant, bé... I poc a poc hi ha més municipis. 
En el cas, per exemple, de Barcelona seria al barri de Sarrià, en què també estem 
parlant de força població que està... Per tant, el porta a porta, el mite que s’ha repetit 
molts anys de que a poblacions més grans, verticals, etcètera, no es pot, sí que hi ha 
experiències que ens demostren que sí que es pot. I si no és el porta a porta, doncs, 
altres sistemes d’individualització que també s’estan implantant.

Rosa Garcia Segura

Si vols... En referència al tema del tèxtil, també afegir que l’increment que hi ha ha-
gut en els darrers anys es deu bàsicament a que l’Estat espanyol ha sigut l’exportador de 
la fast fashion. Si abans anàvem a la botiga i teníem les modes, el canvi de moda, dos 
cops l’any, ara el canvi de moda és cada quinze dies, amb els criteris de generació de 
tèxtil de les grans marques, els Inditex, els Mangos..., aquests són els inventors de la fast 
fashion. També nosaltres coincidim que cal començar a posar-hi nom, als productors,  
i explicar-li, a la ciutadania. 

En el tèxtil també, i vinculat amb el tema del plàstic, actualment es calcula que 
el 35 per cent dels microplàstics –aquesta paraula tan de moda i amb tantes evidèn-
cies– prové del tèxtil; prové de les fibres que s’estan utilitzant, que amb els rentats 
esdevenen microplàstics i van a parar als nostres mars, però especialment també és 
preocupant que una tercera part d’aquests microplàstics està al nostre sòl, amb les 
rentadores, els llocs de la depuradora que s’utilitzen per a la fertilització del nostre 
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terra, i que estan augmentant aquests nivells també de microplàstics provinents di-
rectament del tema dels tèxtils. 

En el tema també..., quan parlàveu justament de l’estancament de la recollida 
selectiva i ho vinculem amb la culpabilització dels consumidors, nosaltres fa temps 
que denunciem que els models actuals de recollida selectiva no han respost a les 
necessitats ni ambientals, ni econòmiques ni socials del nostre país, sinó que han 
respost als interessos econòmics i a les facilitacions dels mateixos envasadors i dels 
que posen el producte en el mercat. Òbviament pensem que després de vint-i-cinc 
anys..., i continuem pensant que el model de contenidor groc, amb els impropis, amb 
els baixos nivells de recuperació que tenen i la quantitat d’impropis, com indiquem 
en l’estudi..., considerar que aquest model ha tocat sostre, i que necessitem nous ins-
truments: el sistema de dipòsit i altres que es poden també aplicar. 

I un dels valors essencials de Rezero és el de la responsabilitat ampliada. I abans 
parlàvem de la responsabilitat ampliada, però ara cada cop més diem que sí que hi 
ha responsabilitat ampliada, però que no tots els agents tenim el mateix grau de res-
ponsabilitat, i que ja n’hi ha prou de responsabilitzar el ciutadà si la recollida selec-
tiva no funciona, si s’estanca és perquè el ciutadà és incívic, perquè el ciutadà no vol 
participar... Òbviament sempre hi ha una part de la població que no vol participar 
d’aquesta ni de malauradament moltes altres iniciatives, però el principal responsa-
ble ha de ser el fabricant i el distribuïdor, que han d’assegurar que no posen al mer-
cat cap producte que no pugui ser recuperat, reparat –l’obsolescència planificada, 
no?–, reciclat, reutilitzat o compostat. I això no està passant. 

I, després, en el segon nivell de responsabilitat, hi ha les administracions. Són 
també tots aquells o tots, també dintre del mateix Parlament, els responsables de fer 
aquestes noves lleis, de garantir aquest dret del ciutadà a consumir sense generar 
residus i sense afectacions a la salut. I, òbviament, la ciutadania també tenim mol-
ta responsabilitat, però pensem que el barem de responsabilitat s’ha de començar a 
tractar en funció realment del pes de cadascú. 

I després recordar que la ciutadania no recicla, la ciutadania l’únic que fa és se-
parar. I quan parlàveu de com podem fer que la ciutadania funcioni, és obvi que du-
rant molt de temps les polítiques i les campanyes d’educació ambiental, amb quins 
diners s’han finançat i qui ha decidit quins eren els missatges? El Josep Maria Tost, 
el director, abans estava aquí i segur que ell ho pot explicar molt millor, o el Sebastià 
també, però a vegades ens hem trobat amb absurditats, de que una administració vo-
lia fer una campanya de prevenció de reciclatge amb uns missatges molt concrets, i 
que el finançador, en aquest cas Ecoembes o altres sistemes integrats, han dit: «No, 
no, els missatges que volem que es donin són aquest, aquest i aquest.» Per tant, 
quins missatges hem donat i de quina manera el consumidor pot obtenir... 

Per sort –hi estic d’acord–, cada cop la ciutadania té més fonts d’informació i la 
ciutadania cada cop és més crítica. I tots els moviments, el nostre jovent, com s’està 
mobilitzant, és perquè és obvi que alguna cosa no funciona. I també nosaltres volem 
sempre fugir de culpabilitzar el ciutadà i de deixar de tractar el ciutadà com si fós-
sim «tontos». Penso que la ciutadania és molt més intel·ligent del que sovint alguns 
agents econòmics volen fer creure.

El president

Moltíssimes gràcies. Hi ha algun grup que vulgui fer un segon torn d’interven-
ció? (Pausa.) No? Donem, doncs, la compareixença per acabada. Fem un recés. 
(Rosa Garcia Segura diu: «Una última, perdó?») Sí, i tant.

Rosa Garcia Segura

Respecte també al tema de... Preguntàveu quines pressions podem esperar, i això 
em sembla que el director general ho podrà explicar molt millor. Nosaltres us po-
dem explicar les pressions que coneixem. Nosaltres coneixem i som conscients que 
aquest Parlament i el Govern de Catalunya en molts aspectes en temes de residus ha 
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patit pressions. Òbviament. Com és possible que no estigui implantat el sistema de 
dipòsit, devolució i retorn a Catalunya, a aquestes alçades de la pel·lícula, no? Però, 
òbviament, sabem que hi haurà pressions, n’hi ha hagut al Parlament balear, quan 
es volia impulsar aquesta llei, però també considerem que el moment que estem vi-
vint ara no és el moment de fa cinc o deu anys, i que justament el moviment social, 
la demanda social i les evidències de que ens hi juguem, doncs, la sostenibilitat del 
planeta però també l’economia i la nostra pròpia salut, han de fer molt més fàcil que 
es posi per davant l’interès públic, per apostar per aquestes lleis.

I, ja per últim, quan parlàveu també de responsabilitat ampliada del productor, 
pensem que, a aquestes alçades de la pel·lícula, en el tema del plàstic estem parlant 
que des del 1950, quan es va disparar, es produeixen 9,2 bilions de tones. D’aquests, 
doncs, la gran majoria s’utilitza justament per al tema del packaging, de l’envasat, 
dels productes d’un sol ús, de tèxtil. Però el que no podem considerar és això: ni que 
el reciclatge ni la substitució de materials, que és un altre tema que ens preocupa... 
Si ara passem de reduir el plàstic d’un sol ús i el substituïm per materials, sense te-
nir en compte criteris de prevenció de residus o alguna cosa, estarem desaprofitant 
aquesta oportunitat. Ni tampoc la tecnologia. Les falses solucions tecnològiques 
pensem que tampoc ens ajudaran realment a fer aquest canvi de model de produc-
ció i de consum. 

Per tant, la clau està justament en la prevenció.

Elena Diez Rica 

Per respondre breument. Els cinc-cents quilos que dèiem són residus municipals, 
és la mitjana dels residus municipals que es generen a Catalunya dividit pels milions 
d’habitants. Aquí comptabilitzen el que generem a casa, el domèstic, però també el 
que se genera a l’hospital, el que se genera quan anem a dinar al restaurant, el que 
se genera al comerç. Seria de tots els residus industrials, que surt aquesta mitjana. 

I de Cadaqués només dir que sí que hi vam participar, que vam coordinar nos-
altres la prova pilot. Els resultats... Sempre ens havien dit a Cadaqués que hi havia 
molta polarització política, també municipal. Ja sabeu que va ser l’únic projecte que 
havia posat tot el municipi d’acord. A nivell dels establiments, van col·laborar i el 
resultat de valoració de participar i haver fet aquest retorn, haver cobrat aquest dipò-
sit i haver fet el retorn va ser molt bo. A nivell de netedat dels carrers ho valoraven 
positivament, la ciutadania. Tothom pregunta per què es va acabar i no s’ha conti-
nuat. I a nivell de recollida, doncs, l’última setmana es va recuperar més del 90 per 
cent dels envasos que es van posar en circulació, en dipòsit. Per tant, va ser un èxit. 
I això, quan es generalitza a Catalunya?, és la pregunta. (Remor de veus.)

El president

Perfecte. Moltíssimes gràcies. Alguna intervenció més?

Rosa Garcia Segura

Només el detall dels residus industrials, que no estan contemplats, però que sí 
que són una de les coses que hauria la nova llei també... Una oportunitat que tenim 
quant als residus industrials, justament, és tot el tema dels subproductes. Hi ha expe-
riències, el tema de la simbiosi industrial, en què també tenim una gran oportunitat 
amb aquesta llei. I només destacar, que abans el diputat Terrades ho comentava, la 
llei..., hem tingut una llei durant trenta anys. Quina és la nostra carta als Reis? Que 
en aquest sentit aquesta futura llei tingui en compte, intenti visualitzar quina serà la 
societat catalana del 2050, i que no ens quedem només amb la situació d’ara i, per 
tant, pensem en aquells instruments que ens han d’ajudar a obtenir, no?... La situa-
ció serà molt diferent d’aquí vint, trenta anys; per tant, ens hauríem d’avançar. I és 
important, doncs, que sigui una llei valenta. Comentàveu a nivell constitucional què 
ens podem trobar; suposo també hi ha experiències, no? I sempre hi ha el fantasma 
del lliure comerç, no?, és el fantasma que sembla que no ens ha de permetre... Però 
Catalunya té moltes competències i té capacitat, no? I, per tant..., em sembla que 



DSPC-C 376
20 de novembre de 2019

Sessió 11 de la CMAS  19 

també a Madrid ara es vol fer la transposició de la directiva, i, per tant, hem d’avan-
çar. Nosaltres lo que demanem és que no siguem porucs amb possibles, no?..., que 
a Catalunya tenim molta experiència en aquest tema; per tant, pensant en aquesta 
societat del 2050, que intentem anar endavant.

El president

Alguna intervenció més? (Pausa.) Ja està? Perfecte. Algun grup vol intervenir? 
(Pausa.) No?

Doncs donem per finalitzada aquesta compareixença. Agrair-vos de nou les vos-
tres explicacions. Crec que ha sigut una molt bona compareixença per prendre nota... 
Fem un recés d’un parell de minuts per acomiadar-nos i per preparar la següent 
compareixença.

La sessió se suspèn a un quart de cinc de la tarda i sis minuts i es reprèn a un quart de 

cinc i catorze minuts.

El vicepresident

Anem entrant, comencem la següent compareixença... Crec que tots els grups... 

Compareixença de Sebastià Sansó i Jaume, director general d’Educació 
Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus del Govern de les Illes Balears 
per a informar sobre la Llei de residus de les Illes Balears 

357-00471/12

D’acord. Molt bé, doncs comencem la segona compareixença d’aquesta sessió, 
del senyor Sebastià Sansó i Jaume, director general d’Educació Ambiental, Qualitat 
Ambiental i Residus del Govern de les Illes Balears. Té mitja hora per fer la seva 
exposició.

El director general de Residus i Educació Ambiental del Govern de les 
Illes Balears (Sebastià Sansó i Jaume)

Bé, bona tarda, diputats i diputades. Estic encantat de ser aquí. Moltes gràcies 
per haver-me convidat a poder explicar aquesta Llei de residus que va aprovar es 
Parlament de ses Illes Balears a finals de gener de 2019. Jo tenc sa sort d’haver pogut 
repetir en es càrrec, i així també tenc sa sort de fer tot el possible per desenvolupar 
aquesta llei, perquè aquesta llei el que fa és donar molta feina a ses administracions, 
a ses empreses, i també as ciutadà. Per tant..., abans xerraven de corresponsabilitat, 
i crec que és un dels objectius bàsics, aplicar aquesta corresponsabilitat per poder 
avançar realment cap a una societat residu zero. 

(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals po-
den ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Aquí he fet una sèrie de diapositives que són més de context, que les voltaré, però 
jo crec que és important després es debat; però sí que si volen canviar la piràmide 
i deixar que l’eliminació sigui, diguem-ne, allà on van la majoria de residus, neces-
sitam un canvi de paradigma. Evidentment, d’Europa ja hi ha veus que apunten cap 
aquí, ja hi ha una directiva que no hi era quan vàrem aprovar sa llei de plàstic d’un 
sol ús. I també hem de tenir molt en compte es context econòmic, es context econò-
mic i territorial de ses Illes Balears, perquè evidentment es fet de ser unes illes, per 
una banda, i de tenir una gran pressió humana pel fet de que es sector turístic és es 
principal motor econòmic mos dona unes peculiaritats que fan que generem molt de 
residu de determinat tipus, i també el generem en un període concret de temps, no? 
I això dificulta encara més aquest poder gestionar aquesta situació. 

Aquí simplement una gràfica, diguem-ne, després d’aquest sector econòmic,  
i també d’una evolució, d’un increment de visitants.



DSPC-C 376
20 de novembre de 2019

Sessió 11 de la CMAS  20

Després aquí també hi ha una relació directa entre es turisme i sa producció de 
residus: més turistes, més producció de residus. I si sa dada vos semblava alta en re-
lació amb es cinc-cents i escaig de quilos per persona, si nosaltres tenim en compte 
sa població, o sigui, s’habitant, de fet encara la superem, i, si tenim en compte els 
visitants i imputam en els residents tots els residus que es generen de tipologia mu-
nicipal, sa xifra ja se dispara 763 quilos. Per tant, és evident que necessitam canviar.

Aquí també veim una d’aquestes gràfiques, allà on se veu s’increment, en aquest 
cas, en una gràfica de producció de residus d’envasos, i se veu clarament des de 
2015, però al final representativa, com en els mesos d’estiu hi ha molta més produc-
ció de residus i fins i tot a vegades sa producció no només és..., no és lineal sinó que 
a vegades és exponencial. 

Nosaltres estam en unes xifres encara més allunyades, desgraciadament, de re-
collida selectiva de ses que teniu aquí: un 16,4 per cent de mitjana i només un 3 per 
cent de recollida de matèria orgànica. 

Tenim un estudi recent que encara no hem publicat, que l’hem fet gràcies a sa col-
laboració i as patrocini o, diguem-ne, a ses sinergies, precisament –perquè estàvem 
discutint de dades de residus, que després hi entrarem–, amb Ecoembes, però amb 
se seu permís sí que, encara que no hem presentat s’estudi, tenim una primera xifra, 
perquè abans dèiem quin pes tenia es tèxtil; doncs, una bossa tipus balear..., el tèxtil 
té, a sa fracció resta, quasi un 10 per cent. Això és una barbaritat, perquè això vol dir 
que estam tirant a incinerar i a abocadors quasi un 10 per cent de tot es residu que hi 
ha a sa fracció resta. I a part aquí també mos parla de cel·lulosa, que bàsicament són 
bolquers i aquest tipus de material que abans comentaven ses companyes de Rezero, 
que també és molt elevat. I, evidentment, també això fa que mos demostri que al-
gunes mesures que hem posat, com per exemple sa recollida obligatòria des tèxtil o 
sa recollida obligatòria de sa matèria orgànica per part des ens locals, eren més que 
necessàries, vistes aquestes dades. 

Però també tenim bones pràctiques, com per exemple un poble de sa serra de 
Tramuntana, Esporles, que amb el porta a porta i amb un pagament per genera-
ció a través d’una bossa vermella, que pagues un euro pel rebuig, això vol dir que 
com més rebuig més pagues, i per tant intenta, es ciutadà, anar cap a una reducció i 
s’arriba a xifres de quasi un 80 per cent de recollida selectiva. També altres ajunta-
ments, com Bunyola... Però llavors també tenim bones pràctiques a municipis grans 
o municipis turístics, com per exemple Sant Llorenç, que fa més de deu anys que 
per a grans generadors tenen sistemes, contenidors intel·ligents que fan que en es fi-
nal d’any hi pugui haver una bonificació per bones pràctiques, i, per tant, tothom hi 
guanya, perquè, evidentment, s’hoteler té un descompte, s’ajuntament té unes des-
peses inferiors, etcètera. 

Però després també trobam que sabem que sa clau per canviar ses xifres són es 
municipis més poblats; en es nostre cas seria Palma. Palma està fent passes molt 
importants, i també està canviant es seus sistemes de recollida, i el que és clau aquí 
no és si porta a porta sí o no, que evidentment és el sistema més efectiu, però s’ha 
d’adaptar cada sistema a sa tipologia urbana. En es centre de Palma, sa passada le-
gislatura en es centre de Palma se va consultar as veïnats, en un procés participatiu, 
quin podia ser el millor sistema de recollida, i vàrem veure que el millor sistema era 
un sistema de contenidors mòbils que se posen i se lleven de set a onze i que van 
amb vehicles elèctrics, i va passar d’un 20 per cent de recollida selectiva en aquell 
barri a un 70 per cent.

I altres bones pràctiques, en aquest cas a Menorca, com també fer compost co-
munitari o utilitzar, ja de manera regular i a totes ses festes populars, tassons –gots– 
retornables.

Es 29 de gener, per tant, aprovàvem aquesta primera Llei de residus i sòls conta-
minats de les Illes Balears. Malauradament, no en teníem cap abans i era més que 
necessari fer-ne una, no? El dúiem als acords que vàrem signar ses forces progressis-
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tes de s’anterior legislatura i, per tant, se va fer i s’encomana de tirar endavant aquest 
projecte de llei, que va acabar sent aprovat. 

Però aquestes imatges no les vull posar només com a símbol de s’aprovació, sinó 
perquè enmig d’aquesta gent hi ha representants des sector hoteler; hi ha represen-
tants des sector de la distribució; hi ha, evidentment, entitats que mos varen donar 
suport des des principi, hi ha diferents grups polítics... Per tant, tot i que es procés 
va ser llarg i complex, vàrem, evidentment, intentar teixir es màxim de complicitats 
sense perdre es objectius que volíem, perquè una llei no serà efectiva si es que l’han 
d’aplicar no s’ho creuen o no hi han participat. I, per tant, això va ser una mostra 
des suport també d’altres administracions molt importants pes que fa a sa gestió des 
residus, com es consells insulars.

Però ja anam a mesures concretes que posam a sa llei. Per exemple, és una llei..., 
clar, hauré de fer un resum molt executiu, però si teniu dubte, la podeu llegir, està 
publicada en es BOIB des 21 de febrer de 2019 i té vuitanta-un articles. Però me-
sures concretes: per exemple, s’obligatorietat de que s’hagi de fer un pagament per 
generació; és a dir, que es municipis, a ses seves taxes, recullin aquell principi de 
qui contamina paga, o més ben dit, qui no genera tants de residus o els gestiona bé, 
no paga tant com aquell que ho fa malament, no?

Després, també, recollida obligatòria de sa matèria orgànica, que ja ha dit que 
era un percentatge molt alt de sa fracció resta, des tèxtils i també de s’oli vegetal. 
I aquí, en sa matèria orgànica, també hem entrat en un concepte que s’ha comen-
tat abans, que és el de sa qualitat, perquè sa matèria orgànica de poca qualitat, al 
final, no ens servirà per fer biogàs o compost. Hi hem posat un llindar d’un 5 per 
cent d’impropis i d’un 10 per a municipis més grans, per poder, evidentment, arribar  
a s’objectiu.

Després, altres mesures, és s’obligatorietat que es municipis sols o agrupats ten-
guin deixalleries i centres de preparació per a sa reutilització; obligatòriament dedi-
car un 1 per cent descomptat de sa gestió de residus a accions d’educació, formació 
i conscienciació. Un mínim d’un 1 per cent.

Després també, que ho comentava sa diputada d’Esquerra Republicana, el pro-
blema dels contenidors i dels impropis. I, precisament, hem posat una previsió 
perquè lo que és el contenidor groc d’envasos lleugers pugui ser un contenidor de 
materials; és a dir, que no només sigui d’envasos lleugers, sinó que pugui ser de ma-
terial, de plàstic, de metalls, etcètera. Encara que, de moment, no tenc responsabi-
litat ampliada, però se pot recuperar es material i per tant, reciclar-se. Això depèn, 
després, de si ses plantes estan preparades per poder fer aquest tractament, però sé 
que a Barcelona hi ha alguna prova pilot per l’estil.

Després també, com no pot ser d’altra manera, i vosaltres aquí teniu una llei es-
pecífica, crec que en tràmit, no?, contra el malbaratament alimentari, perquè també 
és complex afrontar-s’hi, perquè es malbaratament és a tots es esglaons de sa cade-
na, des des productors fins as consumidors, i per tant, també hi ha un tema de con-
geniar sa legislació sanitària, etcètera, i aquí feim una previsió d’una mesa de feina 
per acabar aprovant una normativa específica.

Després, també ja he parlat de s’augment de sa qualitat i sa quantitat de sa reco-
llida selectiva.

Després, el que és important és que, a Balears, si no posam de referència l’IPH, 
que és l’índex de pressió humana, que vol dir els habitants reals que hi ha de mitja-
na, visitants més residents, al llarg de l’any, se mos surten unes xifres disparades. 
Perquè si no, es senyor que ve de visita i crea un residu d’un envàs de cervesa, l’as-
socien a un ciutadà resident. Per tant, és important introduir aquest concepte per no 
desviar-mos de ses xifres.

També és important, i en aquest cas sí que vàrem agafar de referència, que en 
això, per sort ja teníem... –encara que potser ja té uns anys, és la sort de ja tenir una 
legislació anterior que la pots reformular–, és la llei catalana de residus, que hi ha un 
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fons de prevenció. I, per tant, també hi ha una previsió de crear un ens de residus de 
les Illes Balears i, associada a ell, una oficina de prevenció de residus, perquè cada 
vegada tenim més consultes sobre com aplicar sa llei a diferents àmbits i sobre..., 
d’aquí, solucions: «Com podem llevar es plàstic d’un sol ús a ses escoles?» o «com 
ho podem fer en es contractes d’un gran esdeveniment des Govern?», etcètera. Per 
tant, necessitam assessorar perquè se pugui complir el que marca la llei.

Després, un tema clau que aquí ha sortit és el de poder donar transparència i, per 
tant, tenir com un observatori de ses dades de residus, que sempre és com un gran 
misteri. Quan tu cerques dades i, segons qui les te dona, poden diferir en un per-
centatge absolutament disparat, no? Nosaltres aquí posam diferents obligatorietats: 
per exemple, que els productors mos han de donar sa dada disgregada de Balears, 
sa dada de posada en es mercat, no sa dada fent uns càlculs del que se posa al mer-
cat a s’Estat i llavors n’associen un tant a Balears, sinó el que se posa realment. I a 
part, ho complementam amb que puguem fer caracteritzacions per comprovar si sa 
dada és real o no. I, a part, hem traçat i estan desenvolupant un programa informà-
tic que uneix tots es aspectes de sa producció en es transport de sa gestió, per no 
perdre-mos cap traça d’on ve el residu, on va i com se tracta, no? I poder tenir una 
transparència real d’aquesta gestió. I a lo millor podríem conèixer més bé, com tam-
bé comentava la diputada de la CUP, a veure quin negoci se mou entorn als residus; 
però basta demanar al responsable municipal quin és es seu pressupost dedicat a 
sa gestió de residus i tendràs una primera dada interessant per saber què hi ha, di-
guem-ne, de volum de negoci, com a mínim de sa part de sa gestió.

Després també és important tenir estudis de minimització de residus. Cream una 
figura..., perquè també sa llei és de sòls contaminats, una figura que no hi és a sa 
legislació bàsica –crec que aquí també la teniu–, que és de sòl degradat, per poder 
actuar quan hi ha hagut un canvi en ses característiques des sòl, però no són uns 
llindars molts elevats, però a la vegada hi ha una alteració. I també el que és im-
portant és poder tenir una eina eficient i àgil a s’hora de poder posar sancions a ses 
males praxis de residu, i, per tant, també articulam diferents articles a fi de poder 
ser més àgils en aquest aspecte.

Per tant, és una llei que vol posar es focus en sa reducció i no ha estat fàcil, di-
guem-ne. Així i tot, tenim una sèrie de mesures que vàrem posar, també vàrem 
anunciar abans que sortís la Directiva de plàstic d’un sol ús, i que, per tant, potser 
haurem de readaptar per adaptar-mos a la normativa bàsica.

Però, en principi, així com està sa llei publicada i aprovada, a partir de l’any 
2021 no es poden vendre, distribuir ni usar certs productes de plàstic d’un sol ús 
–també és aplicable al comerç tradicional i l’electrònic–: bosses lleugeres i molt 
lleugeres; anelles per a llaunes i botelles de begudes; tassons, plats, coberts, safates, 
canyetes per beure; bastonets per les orelles; tòners d’impressores i fotocopiadores 
no reutilitzables; encenedors de menys de tres mil enceses; productes que contenen 
microplàstics o nanoplàstics i, a partir del 2025, maquinetes d’afaitar no recarrega-
bles i no reciclables.

Altres mesures: posar una responsabilitat ampliada a les càpsules de cafè. 
Després també reduir s’ús de monodosis, utensilis d’usar i tirar, que no estaran per-
mesos en hotels i restaurants per a consum en el propi local. És a dir, aquella imatge 
que per consumir una hamburguesa hem de generar un quilo de residus volem que, 
a Balears com a mínim, s’acabi, perquè són residus absolutament..., que es poden 
prevenir, i, per tant, no cal tenir deu mil bossetes d’una salsa si es pot tenir un envàs 
més gran. A part que després, damunt, aquell envàs monodosi, normalment, encara 
que vagin al seu contenidor groc corresponent, per la seva mida, acaba incinerat o 
abocat. 

Després, també els fabricants de tovalloletes –que també és un des grans pro-
blemes– hauran d’indicar que cap de tota sa gamma que tenen se pot tirar al vàter.
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Altres mesures: ses administracions públiques només podran tenir a ses seves 
instal·lacions envasos reutilitzables per begudes i s’hauran de potenciar ses fonts 
d’aigua públiques, perquè a més Balears és una de les comunitats autònomes amb 
més botelles de plàstic d’aigua, per a aigua, d’un sol ús i, per tant, és un des focus 
que hem de canviar.

Per tant, també com ja passava a Mallorca fa uns anys, a les Balears, i passa a 
París i a molts llocs d’Europa, poder..., si ets client d’un hotel i restaurant, sempre 
que l’aigua que surt per l’aixeta sigui apta per es consum humà, poder consumir ai-
gua no envasada en aquests establiments.

I després també... i amb aquesta, aquesta no és ni un article, és un apartat d’un ar-
ticle, i esperam que suposi un gran canvi: en es grans esdeveniments amb participació 
de l’Administració pública que, és a dir, és quasi sa seva immensa majoria, perquè 
s’Administració sempre participa, ni que sigui amb sa policia municipal que ha de 
reconduir es trànsit, només hi podrà haver begudes a granel i tassons reutilitzables o 
envasos reutilitzables. 

Aquesta imatge d’aquí baix és després de ses festes de Sant Joan de Ciutadella. 
Tot això que veis aquí són botelles i tassons de plàstic d’un sol ús, que volem que 
aquesta imatge, si no s’acaba, com a mínim se redueixi sa seva expressió, perquè des-
prés, damunt, aquests dies se mos satura s’abocador de Milà de Menorca.

Altres mesures: una d’elles que ja teniu i en sou exemple és si el 2020 no com-
plim s’objectiu, com a mínim, d’arribar al cinquanta per cent de reciclatge –que no 
hi arribarem, esper que sí, però difícil–, posar un cànon, un cànon de multa al re-
buig o posar un sistema de dipòsit de devolució i retorn d’envasos, o també amplia-
ble a altres residus. Això entre altres mesures, però com a ses més destacades.

I per què?, i per què tot això? –ja que es temps corr. Perquè, com també han co-
mentat ses companyes, s’Institut Espanyol d’Oceanografia ja mos diu que tenim 
presència de microplàstics en es teixits des peixos comercials; tenim alguna espècie 
endèmica, com es virot petit, que sabem que una de ses principals causes de la seva 
mort és sa ingestió de plàstic; tenim un servei de neteja litoral, que mos recull cada 
any..., i això són dades no actualitzades, però cada any es 50 per cent dels residus 
que recull són residus de plàstic.

I, després, ja passam un poc a sa part del context de la llei, que és que, quan và-
rem fer aquesta primera proposta de llei, vàrem tenir un factor molt a favor, que va 
ser el gran impacte mediàtic que va tenir sa llei a nivell mundial, que mos va so-
brepassar en positiu, perquè mos va donar, diguem-ne, una força que a lo millor no 
haguéssim tengut si això no hagués passat. Per tant, vàrem ser portada a molts des 
principals diaris d’arreu d’Europa, però també fins i tot varen mostrar-hi interès mit-
jans d’Amèrica i d’altres llocs.

Aquesta llei, però, una de ses claus va ser no només sa gran participació que và-
rem voler que tingués aquesta llei de redacció i d’aportacions, sinó també ses siner-
gies legislatives –que ja vos contaré i que també han estat una part important– amb 
altres iniciatives d’arreu de s’Estat.

Aquí he portat aquesta foto, que se diu «Pressions versus oportunitats», perquè 
això és un viatge que vàrem fer amb es representants de Medi Ambient de ses dife-
rents illes, amb son conseller de s’anterior legislatura, el senyor Vicenç Vidal, i un 
servidor, que vàrem anar a Alemanya a conèixer –només a conèixer– es sistema de 
dipòsit, devolució i retorn d’aquell país. Aquí mos vàrem adonar del que suposava 
fer algun canvi al respecte, perquè l’endemà ja vàrem tenir una allau de telefonades 
i, diguem-ne, que volien veure’ns amb nosaltres i volien saber què volíem fer, etcète-
ra, i mos va sorprendre molt, perquè en es final estàvem en un procés simplement de 
coneixement des sistemes que hi ha implantats per poder decidir quin és es millor, 
quin és es millor per Balears.

Aquí se m’ha colat aquesta diapositiva, perquè havia d’anar abans, però bé. 
També mos va ajudar que hi va haver sinergies empresarials de s’Estat espanyol, 
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però que varen fer ses seves proves pilots a Balears quan encara sa llei no estava 
aprovada, que anaven en sa línia precisament del que proposàvem: Iberostar elimina 
es plàstic d’un sol ús i comença per ses habitacions des seus hotels que té a Espanya; 
Mercadona també s’avança i lleva ses bosses de plàstic i prova ses de paper, entre 
altres, a Balears; Baleària, Lidl, etcètera.

Després, encara que fos una enquesta feta una mica amb preguntes no del tot 
exactes, un diari, que és s’Última Hora, va visualitzar que realment ses mesures que 
podien ser més innovadores, i, per tant, també potser més problemàtiques, tenien 
una gran acceptació social. Perquè una de ses claus, precisament, que vos he expli-
cat en es principi de sa intervenció, és sa participació i es consens.

Nosaltres, més enllà des procés, que ja és molt llarg, per tramitació d’una llei, 
que n’has de fer exposició pública, t’han de presentar ses al·legacions, les has de con-
testar, etcètera, abans d’això, vàrem voler fer un DAFO de situació, fer entrevistes 
personalitzades als experts de sa matèria i vàrem voler fer una ronda de tallers arreu 
de ses Illes Balears, tant presencials, com també una part participativa online, a fi de 
ja poder començar amb una proposta que s’adaptàs a ses necessitats reals d’aquest 
canvi de model. I sa veritat és que tot això, tot i que va ser un procés complex, va ser 
enriquidor a fi de poder tenir una proposta que s’adaptàs al que volíem.

Aquí és una mica d’esquema de tot es procés, però també –i ja no me vull allargar–, 
i dins es suport social, que també me feia ganes de mostrar, de sa societat civil, és, per 
exemple, es que se va organitzar de sa plataforma Un Mar Sense Plàstic, que és un fu-
neral pes plàstic, que se va organitzar i que sa veritat és que, com a mínim, va donar 
impuls unes setmanes abans de s’aprovació de sa llei en es Parlament..., de que hi havia 
aquest suport.

Una altra clau que volia destacar és sa col·laboració interadministrativa, que ha 
estat clau per nosaltres; és a dir, primer de tot, amb so meu homònim d’aquí, el se-
nyor Josep Maria Tost, a qui ho vull agrair profundament, perquè sempre ha estat de 
gran ajuda, i també perquè hem tengut una xarxa amb altres comunitats: concreta-
ment, amb sos responsables des País Valencià i de Navarra, per poder-mos intercan-
viar informació, fins i tot fer una certa feina de lobby, i també poder tenir una visió 
conjunta, perquè, a vegades, quan treballes només en es teu espai, te pots pensar que 
hi ha problemàtiques que són locals i, moltes vegades, en sa seva gran majoria, ses 
programàtiques tenen un abast més gran i algú ja ha pensat una solució, algú ja té 
un estudi al respecte, i, evidentment, t’agilitza molt més sa feina. Això era precisa-
ment a s’acte de quan se va aprovar sa Llei de residus de Navarra, que se mos hi va 
convidar i hi vàrem anar.

Després també ja m’avanç sobre quin és es límit legal per poder fer una llei 
d’aquest tipus. Es límit legal és la protecció addicional des medi ambient, que dona 
s’Estatut aquesta competència a ses comunitats autònomes. Per tant, nosaltres, 
aquesta competència, com que trobam que l’hem d’aplicar en es seu màxim expo-
nent, ja mos vàrem preocupar de fer un preàmbul amb moltes dades i molt argumen-
tat per dir que necessitàvem una llei d’aquest calat.

Així i tot, vàrem tenir un primer intent de recurs d’inconstitucionalitat, però no-
més per dos articles molt concrets: un era per sa prohibició de ses bosses de plàstic, 
sorprenentment, perquè nosaltres el que dèiem és que ses bosses lleugeres de caixa 
havien de desaparèixer, ses de plàstic, i es reial decret de s’Estat diu que poden ser 
de material compostable, una cosa petita amb relació a tot es volum del conjunt de 
sa llei. I s’altre era perquè, a s’obligatorietat des pagament per generació, nosaltres 
dèiem que, més enllà de sa part estrictament ambiental, s’havia de tenir en compte, 
a s’hora d’aplicar ses taxes, si hi havia famílies en risc d’exclusió social, s’havia de 
tenir en compte taxes específiques per lloguers vacacionals, que allà mou un volum 
bastant gran, i això mos varen dir que sobrepassàvem sa seva competència en poder 
regular ses tributs locals i per això, també, no hi estaven d’acord, però nosaltres và-
rem argumentar que això no era una mesura fiscal, sinó extrafiscal, no? I en es final 
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vàrem arribar a un acord interpretatiu, i sa llei, per tant, està vigent i no té amenaça 
d’inconstitucionalitat.

Això és un missatge que també vos vull transmetre: que si, en es final, hem pogut 
posar responsabilitat ampliada des productor a residus que no en tenia, hem anat tam-
bé posant responsabilitat ampliada, amplificada més enllà del que diu sa Llei d’enva-
sos d’un sol ús, obligant a pagar també sa recollida de platges, sa recollida d’espais 
naturals. I, per tant, anam una mica més enllà de sa llei bàsica; vol dir que també ho 
podeu fer, i fins i tot anar més enllà.

A part d’això, evidentment acompanyant es context de sa llei, sempre hem fet 
d’altres mesures, com campanyes d’informació, subvencions, que això ja no és mo-
tiu de sa compareixença, però que ajuden as ajuntaments, concretament, que són un 
dels actors principals, a poder fer aquest canvi de model.

Altres mesures. Però, abans d’acabar, volia destacar que, en s’impost de turisme 
sostenible, també hem dedicat diferents projectes a campanyes de sensibilització, a 
campanyes de neteja i a s’impuls d’economia social i circular, i es que vull destacar 
és que a sa convocatòria de 2019 teníem una partida pressupostària de 500.000 eu-
ros per fer una prova pilot del sistema de dipòsit, devolució i retorn d’envasos, que, 
en principi, farem a Formentera i que casa amb el que diu sa llei, perquè aquest va 
ser un des articles evidentment més polèmics i que, per dur-lo endavant, evident-
ment, vàrem arribar a un consens i un acord amb tots es sectors, també es de sa 
distribució. I s’acord, bàsicament, amb so minut i mig que me queda, és que, si no 
arribam a objectius, que això ningú pot posar en dubte que hem d’arribar a uns ob-
jectius, doncs, el que farem és posar en marxa una prova pilot i posar en marxa uns 
estudis d’implementació d’aquest sistema de dipòsit, devolució i retorn, i, segons 
aquests resultats, hi haurà una implantació a la resta d’Illes Balears. Per tant, no era 
la millor, no era es que volien uns ni es que volien es altres, però en es final vàrem 
poder treure un articulat i allà vam posar damunt sa taula de manera temporal sa 
implementació d’aquest sistema.

I, si voleu contactar amb mi més enllà del que pugueu demanar a continuació, 
aquí hi ha ses meves dades.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies, senyor Sansó. Ara passaríem als posicionaments dels grups par-
lamentaris. I començaríem amb el grup d’Esquerra Republicana, que és un dels 
grups proposants d’aquesta compareixença, amb la diputada Mònica Palacín? 
(Pausa.) Doncs té la paraula per deu minuts màxim.

Gràcies.

Mònica Palacín París

Moltes gràcies, president. Bé, no esgotaré els deu minuts, perquè aniré molt a la 
idea.

Primer de tot, doncs, agrair-li al senyor Sansó un cop més..., que allà se li ha 
demanat de poder venir a explicar la llei, amb tot el seu procés, i amb tota la seva 
passió també, perquè és d’agrair també molt que aquest tema, que malgrat que és un 
tema que normalment aquells que tenim una vinculació amb aquest..., el tema de la 
gestió de residus no és el més apassionant del món, però sí que és cert que, quan un 
pren aquesta determinació, sobretot enfocada a la millora de la qualitat de vida dels 
veïns i veïnes i del medi natural, doncs, quan es fa d’aquesta manera, s’ha d’agrair.

Nosaltres, la llei, vam tenir oportunitat, vam accedir a ella. Ja fa uns mesos 
d’aquella lectura. Per tant, hi ha temes que potser li pregunto ara i potser, doncs, 
jo en el moment ja els vaig llegir, però ara no ho recordaria. I, per tant, vull anar a 
tres aspectes.

Un, no fa menció, en la seva intervenció, respecte al mètode de la gestió del resi-
du, com es gestiona aquest residu; per tant, si per abocador, per incineració...
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Després, un tema que ens interessa molt també, perquè després cal analitzar-ho 
també i veure, doncs, els resultats a partir de l’aplicació a Balears, però també les 
millores que cal fer des de Catalunya: el cànon. Vostè parlava abans del cànon, però 
en un aspecte que era que, si no s’arribava al 50 per cent, no?, aplicar el... Però el 
cànon d’abocament o el cànon d’incineració, en quina mesura vostès ho plantegen 
a la seva llei?

Per una altra banda, i vostè ha fet esment d’això, crec que és molt interessant 
el que hagi quedat clar quin ha estat el límit d’aquestes impugnacions per part del 
tribunal, i, per tant, doncs això ens obre un camí a veure amb quin marc legal ens 
trobaríem. I, això, doncs, moltes vegades hem vist com, no?, hem fet normatives si-
milars a la d’altres territoris, se’ns ha impugnat molts articles a nosaltres i no a altres 
territoris. Per tant, benvingudes les seves aportacions, i, per tant, doncs, que des de 
Catalunya puguem seguir el camí d’aquesta llei balear.

I, després, també un aspecte, que és el tema de la participació ciutadana. Nosaltres 
aquí a Catalunya hem començat un procés participatiu, que ha tingut una fase ini-
cial, que va ser una fase, doncs, al web Participa, de la Generalitat, durant crec que 
el mes d’estiu, i, per tant, ara vindran les següents fases i les següents aportacions 
per part de les administracions, de les entitats, associacions, etcètera. Per tant, una 
mica, vostè al final feia..., doncs, inclús amb xifres molt concretes de quantes apor-
tacions havien rebut.

La meva pregunta és: i després què? És a dir, ara quin és el procés participatiu 
que vostès reflecteixen a la seva llei? Si..., ja ho dic, no recordo si en el seu moment, 
en la seva lectura, ho vaig veure: quina és la participació ciutadana que plantegen 
vostès. Perquè, fent una mica de recerca, nosaltres, en la llei actual, fruit de dife-
rentes modificacions i derogacions d’altres lleis, ja en l’article 8 de la Llei –ja dero-
gada– 11/2000, del 13 de novembre, que regulava la incineració de residus, aquesta 
molt concreta..., però que després es va modificar en la Llei reguladora de residus 
del 2009, hi havia un article que simplement el que es va fer va ser millorar-ho: un 
parlava de constituir una comissió de seguiment amb participació social que vetlli 
pel funcionament correcte de les plantes d’incineració, la del 2000; després la del 
2009 es va ampliar en tot el que era, doncs, decidir quins eren els models, no?, de 
gestió, etcètera. Però és bo que una llei mantingui aquest punt de participació de les 
associacions, de la ciutadania, doncs, que vol vetllar perquè aquesta llei, treballada 
entre tots, prosperi el millor possible.

Re més.
Moltíssimes gràcies de nou.

El president

Moltíssimes gràcies, diputada. Té la paraula el Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya.

Anna Geli i España

Bé, primer de tot, moltes gràcies per la seva exposició, senyor Sansó. Venim de 
la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, que ningú ho ha dit, i avui fem 
pràcticament un monogràfic sobre aquest tema, i crec que amb alguns dels actors 
més importants de la societat, per saber-ne més i per fer-ho millor, com a mínim 
això esperem.

El passat mes de març també vaig assistir a una conferència que va fer vostè aquí 
mateix, a Barcelona, relacionada amb aquesta llei de les Illes Balears i, abans de fer 
algunes preguntes, dir que és gratificant veure que, quan una llei passa, diguéssim, 
de l’intangible o de la «ficció», entre cometes, no?, del parlamentarisme a la reali-
tat..., doncs, la veritat és gratificant quan veus que s’acaben resolent algunes de les 
disfuncionalitats de la nostra societat. I, per tant, primer, en primer lloc, la felicita-
ció en aquest sentit.

Aniré directe a allò, a fer preguntes concretes. Bé, com sabem i com ja s’ha 
anunciat, es preveu, la nova Llei de residus de Catalunya, que entri al Parlament a la 
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primavera del 2020; una llei que, com totes, ha de seguir una sèrie de tràmits, no?: 
procés de participació, procés d’informació pública, etcètera. I, a Catalunya, aquests 
tràmits són primigenis, i és veritat que algunes de les entitats amb les que hem po-
gut parlar, doncs, exposen que potser no hi ha massa temps suficient per acabar de 
presentar totes aquestes propostes o esmenes, no?

Però, clar, entenc que, per una banda, els tràmits són els que són –és a dir, es mar-
quen en la llei; per tant, no es poden saltar aquests tràmits, no?–, i entenc que tam-
bé el Govern vol que tots els sectors hi estiguin representats. La pregunta, en aquest 
sentit, ja me l’ha contestat vostè una mica al final de la seva intervenció, però voldria 
que ens aprofundís una mica més: com va ser, diguéssim, aquesta experiència pri-
migènia a les Illes Balears, tenint en compte també la idiosincràsia d’aquest lloc i la 
particularitat de les quatre illes, que devia ser complicadíssim en aquest sentit, no?

I, clar, no pot mancar la pregunta de quina relació tenen amb el Govern de 
Catalunya, que una miqueta també ens ho ha dit, però, bé, concretar en aquest sen-
tit, no?

Ens ha apuntat també en algun moment, ens ha fet referència a la llei estatal, 
però voldria saber quina valoració en fa vostè, d’aquesta Llei estatal de residus. I ens 
pot servir molt aquest missatge que ens han enviat sobre els recursos d’inconstitu-
cionalitat, que certament crec que a Catalunya tenim el rècord en aquest sentit, no? 
Esperem que aquesta tampoc ens la tombin.

Amb la resta d’administracions també ens ha dit que tenien, que han tingut, di-
guéssim, bona coordinació, però també voldríem saber si hi ha hagut en aquest cas 
algunes reticències d’alguns ajuntaments per no saber com..., diguéssim, com acabar 
d’implementar aquesta llei, com fer-ho, si són més reticències burocràtiques o, di-
guéssim, de quin tipus, no? O, al contrari, si ha sigut tan fàcil, doncs, per què creu 
que ha sigut fàcil, no?? Suposo que, bé, ens ha dit al final també, ens ha explicat que 
ha sigut un revulsiu potser en aquest sentit; però, vaja, si ens ho pot acabar de con-
cretar.

Em sembla que no se n’ha parlat, però voldria..., o tindríem interès en saber com 
es gestionen a les Balears els residus perillosos, que és una de les coses que em sem-
bla que no ha sortit.

I és veritat que s’han donat dades de models de recollida selectiva, diguéssim, 
d’èxit i de fracàs, però quin creu vostè...? Suposo que hi ha algun índex o algun ba-
rem, no?, que ens diu: «És per aquí, aquest és l’èxit.» Doncs ens agradaria també 
saber la seva opinió, no?

Incineradores i abocadors: com s’ho fan també les Illes en aquest sentit?, per-
què, diguéssim, tampoc tenen massa marge de moviment, no?, i llavors com ho fan 
per passar de la incineradora o l’abocament a passar a sistemes de pretractament o 
residus de triatge?

El tema de l’estacionalització turística, molt interessant, no?, que passa a les Illes 
però que també passa a altres llocs de Catalunya. Per exemple, a l’Aran mateix –jo 
soc d’allà–, hi ha moments que es multiplica per quatre la població en moments pun-
ta de l’any, no?, i, a més, no posar el límit només en la gestió de residus, sinó també 
a la resta de recursos energètics. Per tant, és una situació que es dona en molts llocs 
també de Catalunya.

Ens ha explicat que allà combaten això, el littering, a través d’algunes embar-
cacions que van recollint... Però la pregunta també seria com podem fer-ho a llocs 
que no siguin o que no voregen, diguéssim, el litoral del mar, no?, potser... Em re-
fereixo a zones de muntanya o zones de... Com ho podríem fer en aquest sentit, no? 
O si ens podria concretar, per exemple, una mica més l’exemple de la població de 
Sant Llorenç, em sembla que era, que també potser podríem agafar apunts en aquest 
sentit, no?

També voldríem saber si la..., m’ha semblat, no sé si ho dic bé, però que una part 
de la taxa turística va destinada al medi ambient, potser? Llavors, el que voldria 
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saber és si aquest percentatge de taxa turística que es destina al medi ambient des-
prés l’usuari sap on, en què..., diguéssim, en quin percentatge retorna altra vegada; 
si retorna al medi ambient o no, o a quin lloc es destina aquesta part taxa turística. 

I ja no queda més temps; per tant, ja no tinc cap més pregunta, però moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Té la paraula el Grup Parlamentari de 
Ciutadans.

Marina Bravo Sobrino

Gracias, presidente. Bueno, yo creo que las principales preguntas ya se han he-
cho, y agradecemos mucho que haya venido aquí a explicarnos esta ley, que es en 
un momento en el que nos resulta especialmente útil, puesto que aquí se está redac-
tando la correspondiente ley.

Yo creo que la mayoría de las medidas en las que actúa la ley son medidas en 
las que estamos de acuerdo, medidas en las debemos avanzar, tanto en la preven-
ción como en el tratamiento de residuos. Nuestras únicas dudas son, quizá, en cuan-
to al avance armonizado, como ya también desde la Dirección General de Medio 
Ambiente de la Unión Europea se ha manifestado, ¿no?, que hay ciertos avances que 
es mejor que se hagan de forma armonizada, precisamente para que sean más efica-
ces y más eficientes y para conseguir el objetivo, que al final nuestro objetivo en el 
mundo global en el que vivimos, lo que queremos es que la reducción de residuos no 
sea solo en nuestro pequeño sitio en el que vivimos, sino que se haga globalmente 
para conseguir ese mundo mejor que buscamos todos.

Y en esta línea, pues, mi pregunta, porque muchas de las otras cuestiones que yo 
tenía ya han sido respondidas..., hablaba en algún momento de que tendría que adap-
tar la ley; entiendo que únicamente plazos. Esa era la pregunta: ¿son plazos o algunas 
cuestiones...? No sé si en las bolsas de plástico también se hablaba del tipo de mate-
rial y demás, no sé si ahí también hay que hacer alguna adaptación, ¿vale?, porque no 
conozco el detalle de todo. Una pregunta era eso, si las adaptaciones..., si cree que va 
a ser un problema esta adaptación o no.

Y la otra pregunta era sobre cómo ha sido –porque aquí tocará también trabajar 
de la misma manera– la coordinación con el Gobierno de España; si previamente a 
la aprobación de la ley en las Islas Baleares, pues se había trabajado en cómo sería la  
futura ley básica, para que las adaptaciones futuras tuvieran que ser las menos po-
sibles; si no se había hecho este trabajo; si... Bueno, entiendo que ahora, al final, la 
ley básica se está retrasando, pero, si ya la tuviéramos, seguramente sí estaría coor-
dinada con la ley de las Islas Baleares, y este trabajo, si se había hecho previamente, 
precisamente, por ejemplo, para evitar esos recursos.

Gracias.

El president

Moltíssimes gràcies. Té la paraula el diputat del Grup Socialistes.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, president. També agrair la compareixença del senyor Sansó per explicar 
el procés que va portar el Parlament de les Illes a aprovar la nova Llei de residus 
que hem seguit amb atenció. Algunes de les preguntes ja han estat formulades i, per 
tant, no les repetiré.

En tot cas, és veritat que la llei bàsica s’ha retardat per raons òbvies, que ara no 
hi entraré; no és el motiu d’aquesta compareixença. Tant l’Estatut de les Illes com 
l’Estatut de Catalunya fixen que aquesta és una competència compartida, i, per tant, 
alguns dels problemes, dels mínims que hem pogut observar en la tramitació de la 
llei de les Illes han estat jo crec que ben coordinats en el debat amb el Govern d’Es-
panya, i, per tant, jo crec que també ens pot ajudar en el debat que aquí es portarà, 
esperem, en els mesos a venir, no?
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En tot cas, només voldria formular-li una pregunta –sortia en les diapositives que 
ens ha exposat aquí–: si ens pot concretar més aquelles dificultats, eh?, amb alguns 
dels sectors productors de residus a ses Illes i com han abordat aquest tema, com 
han arribat a acords, doncs, amb empreses, amb grups que en el seu moment van 
presentar alguna queixa respecte a aquesta llei.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Per últim, té la paraula la diputada de la Candidatura d’Unitat 
Popular.

Natàlia Sànchez Dipp

Bona tarda. Moltes gràcies per ser aquí. També seré breu. Algunes de les qües-
tions que, si abans ha sentit també l’anterior compareixença, també les posem sobre 
la taula.

Crec que ja en el plantejament que ha fet és molt interessant o, com a mínim, des 
del meu punt de vista és interessant veure una mica l’anàlisi – vaig al gra, eh?, per-
què m’entengui ràpid– de col·lapse, no?, d’emergència, i, per tant, com a les Illes s’ha 
pogut, pel fet de ser un territori insular, no?, plasmar a una escala reduïda el col·lapse 
també mundial i s’han aplicat unes mesures concretes. Per tant, aquest col·lapse..., 
no per fer de la necessitat virtut, però el que crec que és esperançador és la capacitat 
que han tingut de superar molts reptes.

I al final també vinculant-ho amb una qüestió que nosaltres posem sovint, el 
món ecologista posa sovint sobre la taula i que a vegades, especialment per aquells 
sectors, partits, liberals i neoliberals, es planteja com si estiguéssim dient una cosa 
fora..., com molt, molt estranya.

És que al final aquesta llei és una llei que parteix, o com a mínim interpreto que 
parteix, sense conèixer-la a fons, d’una premissa, que és el decreixement, i que, per 
tant, també el missatge..., quan a vegades parlem de decreixement i semblem una mica, 
doncs, estranys, que vulguem tornar, no ho sé, a anar amb carro– que, evidentment, 
no–, aquesta llei, que s’ha tramitat i és possible, i ja veurem com s’aplica, té aquest 
principi bàsic: u, el creixement no pot ser infinit, hi ha uns límits, la Terra i el nostre 
planeta tenen uns límits, en aquest cas les Illes han tingut uns límits per sostenir tam-
bé un impacte d’un sistema econòmic molt concret, que és el del turisme, que també 
podríem estar-ne parlant... I, per tant, crec que és una molt bona notícia en el sentit 
col·lectiu, perquè és un exemple pràctic d’una proposta legislativa basada en aquest 
principi de decreixement, que crec que és molt important, i crec que és una aportació 
i entenc l’interès que ha portat; és una aportació al món, i crec que això és interessant.

Llavors volia preguntar, també lligat amb algunes dades que ens plantejaven en 
l’anterior compareixença..., que sí que es detectava, ens comentaven les companyes, 
que el consum de producte de categoria ecològica i de comerç just havia augmentat, 
no?, en part, però sí que llavors rumiava..., i també quins efectes, si ho han calculat, la  
llei pot tenir al final d’aquest procés sobre el preu de venda al públic. El que no ens 
podríem trobar és un plantejament que el que faci és una exclusió de classe, perquè 
m’entenguin ràpid, i que, per tant, des de la perspectiva de la responsabilitat del 
consum, del consumidor o la consumidora..., és accessible?, complir aquesta llei és 
universal? –perquè m’entengui també, eh?

I l’última pregunta és sumar-me a si podem entrar una mica més en com s’acon-
segueix aquesta foto final, no?, com es superen les pressions, com... Ai, és que no 
els veig, no es paren de moure, disculpin. (L’oradora riu.) Sí, és que no us pareu de 
moure i és una mica molest; perdó, eh? Ara m’he desconcentrat... Bé, el tema de les 
pressions, com es supera, com s’aconsegueix aquesta foto, com s’aconsegueix aquest 
consens? Entenc que és lo òptim per arribar a una llei que és valenta.

Res més. Moltes gràcies.
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El president

Moltes gràcies, diputada. Té la paraula el compareixent per respondre a tots els 
grups parlamentaris.

El director general de Residus i Educació Ambiental del Govern de les 
Illes Balears

Moltes preguntes i totes interessants, i que donarien per a un debat cada una 
d’elles, però intentaré no deixar-me’n cap i ser el màxim de concís.

En relació amb el model de tractament finalista, no n’he xerrat, però molt breu-
ment, dins es nostre marc competencial hi ha una distribució també de competèn-
cies de gestió de residus amb es consells insulars, que també tenen es capell d’ens 
local a vegades i d’administració autonòmica d’altres, no? I, per tant, en un moment 
determinat se va decidir insularitzar es tractament finalista i cada illa va triar es seu 
model, no? Per tant, mos trobam amb models diferents.

Per una banda, tenim a Mallorca una incineradora en recuperació energètica, que 
té quatre fonts d’incineradora i que, malauradament, fins l’any 2041 hi ha una con-
cessió donada i que, per tant, se dificulta molt poder moure aquest règim. Així i tot, 
es Consell de Mallorca ha fet un pla director de residus no perillosos amb un objec-
tiu d’intentar tancar dos dels quatre fonts que hi ha, que això a nivell contractual sí 
que és possible, i, per tant, anar cap a que aquesta incineració sigui la mínima pos-
sible i, per tant, augmentar –que també ja ho ha planificat es Consell de Mallorca– 
noves plantes de compostatge i distribuir-les arreu del territori, per avançar cap a 
intentar, evidentment, aprofitar molt més sa matèria orgànica i augmentar la recolli-
da selectiva de ses altres fraccions, a part d’anar unit amb una reducció des residus.

A Menorca i a Eivissa tenen un abocador, que malauradament, quan vàrem arri-
bar a s’anterior legislatura, en es cas d’Eivissa no hi havia plantes i en es cas de 
Menorca ja estaven obsoletes. I, per tant, una de ses tasques conjuntes, que va ser 
amb ses altres institucions, és promoure, després de diferents complicacions legals, 
que se construïssin ses noves plantes. Per tant, ara, en qüestió de mesos, s’acabaran 
ses noves plantes i tendran ja unes plantes molt modernes de pretractament i  selecció 
de residus.

Així i tot, es abocadors tenen un temps limitat, i més a Eivissa, i més a Menorca. 
Per tant, aquesta acció de reducció i de separació i de reutilització és urgent, perquè 
després a veure a on portam els residus, que de fet és lo que ja passa a Formentera, 
que no tenen abocador, que es va clausurar ja fa uns anys, i han de dur tots es seus 
residus a s’abocador de Ca na Putxa, d’Eivissa, i per tant encara estan molt més con-
dicionats. Per tant, allò ideal seria dur sa mínima expressió, aquest tractament fina-
lista, que, segons sa foto que he mostrat abans, de bossa tipus, hi ha un percentatge 
altíssim..., no ho sé, ara ho dic així, de memòria, però potser un 80 per cent del que 
ara va a rebuig, que té una sortida de reciclatge, fins i tot de reutilització. Per tant, 
és important fer que s’apliqui sa llei. 

Es cànon estaria pensat una mica com aquí però s’hauria de repensar tenint en 
compte es fet insular i sa distribució competencial en aplicar un cànon per aboca-
ment –i així ho diu sa llei– diferent des cànon per incineració, entre altres coses 
perquè sa jerarquia de residus posa per davall de tot s’abocament, i just després sa 
incineració, i també perquè hi ha un fet molt concret i que és important, que és que 
tenim una tarifa d’incineració altíssima a Mallorca, i per tant un altre gravamen 
damunt d’aquesta tarifa seria complicat i s’ha de mirar com s’articula. En canvi, sa 
taxa des abocadors és més baixa, i sí que s’hauria d’augmentar perquè, si abocar és 
tan econòmic, després és difícil canviar aquestes pràctiques.

El límit de les impugnacions, ja ho dic; vull dir, ara hi ha un nou escenari a nivell 
estatal, que hi ha un partit no molt amistós d’aquest tipus d’iniciatives que té més de 
cinquanta diputats, i és una via que no hi havia fins ara, però si..., exceptuant això, 
fins i tot hem rebut una carta del Defensor del Pueblo dient que no veia cap article 
inconstitucional a sa llei, no? Això unit a que a sa comissió bilateral que vàrem tenir 
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vam arribar a un acord interpretatiu i sa llei ha quedat pràcticament intacta, llevat 
de..., han canviat: un lloc que deia «taxa» ara dirà «tarifa», però bé, és una qüestió 
molt menor.

Jo crec que és això es missatge que us volia transmetre. Jo crec que hi ha molt de 
marge per avançar en sa protecció addicional des medi ambient i evidentment afron-
tar es reptes, perquè també, no sé si ho he dit abans, però, quan afrontes una llei de 
residus, afrontes, si vols canviar sa situació, un canvi de model perquè es residus 
parteixen des consum i de sa producció. Per tant, és un canvi, com també... –m’ha 
agradat na Rosa, que recordava ses paraules de..., que varen dir a s’entrega des pre-
mi que tan contents mos va fer–, és un model..., un canvi per fer un model, no?, de 
país i un canvi de paradigma.

Sa participació ciutadana és bàsica. El que passa és que també s’ha de tenir molt 
clara una cosa: tu has de tenir un objectiu polític molt clar i dins d’aquest objectiu 
poder fer concessions a fi d’arribar a un consens. És impossible fer content a tot-
hom. Això ho sabem, a sa vida normal. (L’orador riu.) El que passa és que si hi ha 
una voluntat d’arribar a acords, hi ha una voluntat de tu tenir una idea i no escoltar 
ningú..., és aquí on hi ha sa diferència. 

Tampoc no..., jo, encara, si hagués pogut, jo, Sebastià, hagués fet una llei encara 
potser més ambiciosa, però no tenim..., no podem posar segons quin tipus de me-
sures fiscals, com reducció d’IVA as productes reutilitzats o altres exemples, i, per 
tant, dins sa protecció addicional des medi ambient, tot allò a on hem pogut arri-
bar, però amb sos límits que també mos marquen ses competències que tenim. Però 
sa participació ha estat clau. També la vàrem posar en es preàmbul. Ara seria llarg 
llarg d’anomenar. Però hem intentat donar resposta a totes ses demandes que hi ha 
hagudes i hi cabien.

Per exemple –i ja responc una pregunta posterior que se m’ha fet–, com hem 
 arribat a acords? Un exemple molt concret: nosaltres hem posat aquesta mesura de 
que no hi pugui haver consumibles d’un sol ús o monodosis en es restaurants. Clar, 
no tots s’ho han pres..., perquè això suposa un canvi. Però mos varen demanar: «Feis 
una excepció amb ses estovalles, que puguin ser de paper, perquè a vegades potser 
s’impacte d’haver d’anar rentant, segons quin tipus de restaurant, estovalles potser 
és major que no si mos deixeu tenir cel·lulosa, o també en es tovallons.» I, per tant, 
vàrem trobar que era raonable i vàrem veure també una manera d’apropar-mos as  
sector i vàrem exceptuar aquest tipus de consumibles. Entenc que de cel·lulosa serien 
es torcaboques, que deia, es tovallons, i les estovalles.

Sa participació també és important perquè després es que hi han participat tam-
bé t’acompanyen i t’ajuden, tant per fer una pressió en positiu perquè apliquis sa llei, 
com també per, després, si has arribat a consensos i no s’arriba a determinats ob-
jectius, posar mesures que, encara que no agradin, reconeixen que és lo que s’havia 
pactat. I, per tant, això que tens guanyat.

Jo crec que és important –i ja passant a sa següent ronda de preguntes– que, si 
no vaig errat, vosaltres ja feis una passa més i ja s’anomena Llei de residus i recur-
sos, perquè, de fet, si volem canviar es paradigma, es residus han de deixar de ser 
residus i ser un recurs. I el que he comentat abans: sempre sa participació és impor-
tantíssima, tot i que és un joc d’equilibris complex, això no és fàcil, però jo crec que 
és sa clau de volta.

De totes maneres també –i m’avançaré, potser, a alguna altra pregunta– sempre 
una nova llei pot ser..., és una nova oportunitat. I jo m’he adonat que hi han moltes 
empreses que segueixen una actitud potser de recel i moltes empreses que ho veuen 
com una oportunitat i fins i tot com un escenari de fer proves pilot en un escenari 
insular i que saben que això, tanmateix, acabarà venint a la resta. I, per tant, ja s’es-
timen més avançar-se i col·laborar i poder complir sa llei i, a més a més, ja experi-
mentar com podria funcionar a altres llocs.
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Sa relació amb el Govern de Catalunya, que ja ho havia comentat abans, sempre ha 
estat excel·lent, molt fluida, positiva, hi hem col·laborat i tenim un grup de treball no 
formal però sí permanent de consulta i d’intercanvi d’experiències, i, com deia abans, 
també amb altres territoris, especialment des País Valencià; Navarra també, lo que pas-
sa és que Navarra ha canviat es tipus de pacte que tenia, i per tant també és responsable, 
en aquest cas, des residus, i ara mateix no és sa mateixa relació, però sí que continuem 
amb so grup de feina, i que, evidentment, està obert, en es final..., sempre, avançar de la  
mà sempre t’ajuda, més que anar sol. I això també ho hem experimentat a s’hora de fer 
determinades propostes.

Sa Llei estatal 22/2011 és una llei bàsica, i jo crec que també és important; és 
una transposició de sa Directiva 2008, però, evidentment, potser ja necessita un 
canvi. De fet, hi ha moltes directives per transposar. I, contestant també a sa dipu-
tada de Ciutadans, un poc el que mos trobam de cara a s’Estat és que va sempre 
molt endarrerit, molt enrere en transposar directives. De fet, crec que és s’Estat amb 
més multes per incompliment de directives ambientals. I, clar, es responsables au-
tonòmics, allà on tenim es pes de sa normativa ambiental, de sa seva aplicació, si 
anam esperant que s’Estat s’hi posi, mos quedem endarrere. I sí que tenim una col-
laboració amb ells, perquè els vàrem, evidentment, informar quan fèiem s’exposició 
pública, hi tenim una relació directa, però això no lleva que nosaltres sempre som 
més restrictius que sa llei bàsica, mai més laxos. I, per tant, aplicàvem es principi de 
protecció addicional de medi ambient, no a la inversa.

També una curiositat és que a sa comissió bilateral hi havia –jo hi vaig participar 
com a negociador– membres de molts de ministeris i no n’hi havia cap des Ministeri 
de Transició Ecològica, que és responsable d’aquestes directrius, cosa que també me 
va sorprendre.

En relació amb els ajuntaments, no han tengut reticències, més bé al contrari, 
veuen que és necessari; molts ja estan complint el que dèiem a la llei: ja recullen 
la matèria orgànica, ja fan sistemes de pagament per generació. I, evidentment, els 
intentam ajudar donant ajuts específics a adequació de deixalleries, a fer plans de 
prevenció... I, fins i tot, estam elaborant ordenances tipus perquè sigui més fàcil sa 
seva adaptació, perquè hauran de fer adaptacions d’ordenances de residus i adapta-
ció d’ordenances fiscals.

De totes maneres, per s’aprovació de sa llei, que també ho comentàvem, jo crec 
que té..., hi va tenir a veure un context social que ara és molt més favorable a aquests 
canvis que potser fa quatre anys, perquè ha canviat molt sa consciència social. 
Parlàvem d’emergència climàtica, però també tothom té a sa seva ment sa proble-
màtica des plàstics a la mar, de sa mort d’organismes, i també, amb sos companys de 
Rezero, hem posat de manifest també ja s’impacte damunt sa salut, que pot ser més 
desconegut, però que també ja hi és. I això genera un estat d’ànim que ajuda, as qui 
tenim responsabilitats públiques, a poder tirar aquest tipus de polítiques endavant; 
si no hi fossen, seria més complicat.

Es residus perillosos. Tenim una situació, que són es residus minoritaris, perquè 
no tenim, malauradament, un sector industrial fort i ara mateix s’estan gestionant 
bàsicament per sa via privada, però es tractament finalista s’acaba exportant, s’aca-
ba duent a fora. Així i tot, estam a punt d’aprovar un pla de residus perillosos de ses 
Illes Balears, que tampoc n’hi havia cap, i ara el tenim a punt d’aprovar, per intentar 
donar eines de millora en aquest tipus de servei. Però sí que feim una sèrie d’obliga-
cions de plans de minimització, d’obligació de ses deixalleries de recollir determi-
nats residus més de tipus domèstic perillosos, perquè ara n’hi havia algunes que no 
els recollien i això podia acabar en cunetes o en llocs no desitjats, intentant també 
harmonitzar amb això.

Ja he parlat d’incineradores i abocadors... D’estacionalitat. L’estacionalitat és un 
problema real a s’hora de gestionar, diguem-ne, s’impacte que té, sobretot, ambien-
tal. Perquè heu de pensar que hem de tenir dimensionades depuradores, dessala-
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dores, plantes de tractament de residus, centrals de producció d’energia, etcètera, 
pensant en es pic de població que tenim es mes d’agost. Això és ambientalment i 
econòmicament insostenible. De fet, què mos estam trobant? Que a s’hora d’avaluar 
–i això també va relacionat amb sa companya de la CUP, que parlava de decreixe-
ment– ara mos arriben projectes, a sa Comissió balear de Medi Ambient, que hem 
d’informar, i, clar, quan miram...: «Hi ha aigua per fer aquesta urbanització? No. 
Tenim prou energia? No.» I, clar, en es final, mos dona que ambientalment no dona 
per més; una altra cosa és que es límit que tenim o ses eines que tenim... Els infor-
mes que s’han de fer són uns, i després hi ha altres vies per anar cap allà, no? Però 
mos trobam amb això.

També sí que una experiència que no ha estat tan positiva ha estat amb una llei 
d’avaluació d’impacte ambiental, que nosaltres dèiem que es projectes de s’Estat que 
se feien a Balears havien de passar per impacte ambiental nostre, i en això, aquesta 
l’ha impugnat es Constitucional i sí que l’ha guanyat. Per tant, si s’autoritat portuària 
vol ampliar es port de Palma, independentment de que trobem que no hi pot haver 
més contaminació atmosfèrica, etcètera, ho farà, en aquest cas. Per tant, és una via 
que no hem aconseguit donar.

I també amb relació a s’estacionalitat, per exemple a Eivissa o, en general, a 
Balears, i és un estudi de Rezero des indicadors que també ha fet a Balears, el mateix 
que ha presentat, precisament no només se produeixen molts més residus, sinó que 
després se separa menys perquè segurament es volum d’aquesta activitat fa que pot-
ser se perdi aquesta responsabilitat. I no només produïm més residus, sinó que durant 
l’estiu se separa menys.

S’abandonament de residus, el littering, que és un problema greu que patim arreu 
i que hi ha múltiples solucions. Una d’elles és que qui..., vull dir, si hi ha un envàs a 
sa muntanya, potser qui ha produït aquest envàs que perdura a sa natura cent anys 
deu tenir algun tipus de responsabilitat damunt d’aquell envàs. També la deu tenir 
qui l’ha tirat. Per tant, si trobam qui l’ha tirat, l’hauríem de multar, però també, com 
nosaltres diem a sa llei, sa responsabilitat no ha de ser ampliada, sinó que ha de ser 
amplificada. Per tant, hem d’establir mecanismes perquè qui ha produït aquell envàs 
que ha acabat a sa muntanya també pagui pes cost de sa seva gestió.

Però evidentment hem dedicat diferents projectes d’impost de turisme sostenible 
perquè brigades de persones en risc d’exclusió social vagin al lloc de rellevància am-
biental, que en principi és competència municipal però es municipis no tenen recur-
sos per netejar tot el seu municipi, especialment si són municipis grans de població 
més petita. I és una de ses vies, juntament amb ses embarcacions de neteja, però no 
basta, evidentment; hi ha d’haver iniciatives com ses que ja hi ha de voluntariat, hi 
ha d’haver més consciència, hi ha d’haver més sancions... És donar múltiples solu-
cions a un problema que és molt gran.

De s’impost de turisme sostenible hi ha una pàgina web allà on se van traçabi-
litzant es projectes que se van fent i on va destinat i s’estat de sa seva tramitació. 
S’impost de turisme sostenible és un impost que no només és ambiental, encara que 
també, sinó que va destinat a projectes que minimitzin s’impacte ambiental, social, 
etcètera, que té es turisme. Per tant, n’hi ha d’altres, però una part important és de 
temes ambientals.

Evidentment –i seguint amb ses preguntes de Ciutadans–, estam d’acord, absolu-
tament d’acord, amb s’harmonització, i hem de tenir en compte totes ses directives, 
que les hem tengut en compte, i per això dèiem que quan vàrem aprovar sa llei, a 
gener de 2019, després se va aprovar sa Directiva de plàstic d’un sol ús, a maig de 
2019, i, per tant, haurem d’adaptar sa directiva... El que passa és que es mateixos 
que han fet sa directiva han de fer un aclariment a veure exactament què vol dir 
«prohibir» aquells productes. Vol dir prohibir-los? Vol dir prohibir plàstic d’aquells 
productes? Fins que no tenguem clar què significa no podrem adaptar sa llei as seus 
terminis i as productes que allà se relaten.
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(Veus de fons.) Sí, ja acab, idò; ja està.
Com hem arribat a acords? He posat un exemple, que me quedava la resposta. 

I és punt per punt, sectorial, patronal per patronal, sector per sector, i és l’única ma-
nera; picar pedra, no?, que se’n diu.

I, bé, això dona per molt, però m’hauré d’aturar aquí. 
Gràcies a tots.

El president

Algun grup parlamentari vol fer una segona ronda? (Pausa.) No?
Doncs finalitzaríem la compareixença aquí. Moltíssimes gràcies per haver com-

paregut.
Fem un recés d’un minut i mig, dos minuts, per després...

La sessió se suspèn a dos quarts de sis de la tarda i sis minuts i es reprèn a dos quarts de 

sis i nou minuts.

El president

Estem tots i totes ja, més o menys? (Pausa.) Podem començar; perfecte.

Compareixença del director de l’Agència de Residus de Catalunya 
per a informar sobre la gestió del Govern per a buidar l’abocador de 
Vacamorta, de Cruïlles (Baix Empordà)

357-00472/12

Comencem l’últim punt de l’ordre del dia amb el director de l’Agència de Residus 
de Catalunya per a informar sobre la gestió del Govern per a buidar l’abocador de 
Vacamorta, de Cruïlles (Baix Empordà). Té un temps aproximat de vint minuts, in-
tentant ajustar-nos una mica a temps, i moltes gràcies per la seva compareixença.

El director de l’Agència de Residus de Catalunya (Josep Maria Tost 
Borràs)

President, moltes gràcies per la invitació i explicar... Benvolguts senyors diputats 
i senyores diputades, faré una breu exposició sobre l’acció de govern al voltant de 
Vacamorta, però si em permeten en faré una prèvia per saber posar en context quina 
és la situació de Vacamorta.

Aquest paratge, situat al municipi de Cruïlles, va iniciar la seva activitat com 
a dipòsit el 19 de setembre de l’any 2000 amb una primera cel·la condicionada. 
L’empresa que ha anat dipositant tots aqueixos anys els residus ha sigut sempre la 
mateixa, Recuperació de Pedreres, SL, i el 14 de febrer del 2000 va rebre l’autorit-
zació de la Junta de Residus en aquell moment per dipositar..., aquest primer perío-
de. A partir del 10 d’abril del 2003 rep autorització ambiental del Departament de 
Medi Ambient i Habitatge, d’acord amb la Llei 3/98, d’intervenció integral de l’Ad-
ministració ambiental. Per tant, és un dipòsit autoritzat de classe II, el que en diríem 
«de residus industrials» d’iniciativa privada i explotat per l’empresa que he comen-
tat abans, i està autoritzat des del 2003 amb el codi E814.03. La seva construcció 
es va fer d’acord amb les especificacions de la normativa sobre dipòsits controlats 
i el seu funcionament ha estat supervisat per l’Agència de Residus de Catalunya en 
l’àmbit de les seves competències d’inspecció, i, explicat anecdòticament, durant la 
vida útil d’aquest dipòsit s’hi han fet més de 131 inspeccions per part de l’agència i 
s’hi han fet prop de cinc-cents controls per part d’ECAs, empreses col·laboradores 
de l’Administració.

En matèria urbanística, el titular del dipòsit va promoure un pla especial ur-
banístic que havia de donar cobertura urbanística a la instal·lació i contra el qual, 
com saben, la Plataforma Alternativa a l’Abocador Cruïlles en va presentar un re-
curs contenciós administratiu l’any 2003. El recurs va resoldre’s l’any 2006 amb 
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una sentència del TSJ en la qual s’anul·lava l’autorització i s’ordenava la restauració  
de l’espai. Contra aquest recurs la Generalitat i l’explotador van presentar recurs de  
cassació davant el Tribunal Suprem, que va ordenar l’any 2011 la revisió de les 
actuacions. En data 23 de setembre del 2011 el TSJ va dictar sentència en què es 
declara per motius urbanístics la nul·litat de l’autorització ambiental i n’ordena la 
restauració de l’espai afectat al seu estat anterior a l’atorgament de l’autorització 
ambiental. Per aquest motiu, el Govern ha considerat sempre que el buidatge és par-
tir de l’any 2003, tot i que el territori reclama el buidatge des de que es va obrir el 
dipòsit, l’any 2000.

En data 27 de febrer del 2014, la sentència del Tribunal Suprem és ferma per al 
buidatge del dipòsit. Com saben, per resolució del conseller de Territori, l’honorable 
Santi Vila, el 20 de novembre de 2014 es tanca cautelarment aquest dipòsit, que fins 
a la data havia acollit aproximadament 2,7 milions de tones de residus, més aproxi-
madament un 20 per cent de terres, que fa que la totalitat de residus i terres acumu-
lats en aquell espai sigui de 3,2 milions de tones.

En data 25 de maig del 2015 es recorre la interlocutòria. El Departament de 
Territori i Sostenibilitat va al·legar motius econòmics, ja que es va calcular que bui-
dar-lo costaria uns 150 milions d’euros i uns 140.000 viatges en camió, a raó de 
vint tones per viatge. La conselleria està obligada al compliment de la interlocutòria 
de l’execució del 22 de juny del 2017 de la secció tercera del TSJ, que dimana del 
Recurs contenciós administratiu 668/2003, en relació amb el projecte del dipòsit de 
residus del paratge de Vacamorta. En compliment d’aquesta interlocutòria, la con-
selleria ha de procedir al buidatge d’aquest abocador, i se n’han d’iniciar les actua-
cions corresponents als sis mesos des de la fermesa de la interlocutòria i finalitzar 
en el termini dels dos anys. I aquesta sentència esdevé ferma a partir del 5 d’octubre 
de 2017. 

En resum –no he acabat encara–, la sentència judicial del buidat és per motius 
purament urbanístics, no per motius ambientals. El dipòsit controlat de residus de 
Vacamorta està classificat, com hem dit abans, com un dipòsit de classe II, d’acord 
amb l’article 5 del Decret 1/97, i els residus que s’han dipositat en aquest dipòsit, 
per la seva informació, són no perillosos: bàsicament, residus de fragmentació de 
vehicles fora d’ús descontaminats, rebuig de plantes de triatge, mescles de residus 
d’origen industrial, assimilats domèstics, plàstics, papers, cartronets, etcètera, i a 
més s’hi han dipositat els residus estabilitzats de dues cel·les independents separades 
de la resta.

Per tant, fent referència a la data anterior que els he fet, 26 de setembre del 2017, 
que esdevé ferma el 5 d’octubre del 2007, prèviament, en data 26 de setembre del 
2017, la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat va sol·licitar a l’Agència de 
Residus de Catalunya l’elaboració i aprovació del Projecte de buidat del dipòsit con-
trolat de residus de Vacamorta. A partir d’aquest moment els exposaré quines són 
les actuacions engegades a partir d’aquest encàrrec.

Tan bon punt vam rebre l’encàrrec, el setembre del 2017, com els dic, l’agència 
ens vam posar a elaborar el plec tècnic que havia de donar lloc a totes les actua-
cions que seguidament els explicaré. Com a novetat, no hi ha experiències de bui-
datge d’un dipòsit d’aquesta magnitud a àmbits propers a Catalunya: cap a l’Estat 
espanyol, algun a fora d’Europa... Per tant, era redactar en plec prou nou. Quan 
vam tindre el plec redactat, el 25 de gener del 2018, vam licitar la contractació per 
a la redacció de l’avantprojecte i del projecte executiu per al buidat del dipòsit de 
Vacamorta i dels estudis mediambientals i tècnics associats a les operacions de bui-
dat i gestió de residus extrets del dipòsit controlat; pensin en la magnitud de buidar 
un dipòsit de gairebé 3 milions de tones de residus.

En una primera fase d’aquest contracte se va dur a terme l’anàlisi d’alternatives i 
estudi de l’impacte ambiental, d’acord amb la normativa, com a pas previ a la redac-
ció del projecte executiu.
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L’1 d’octubre del 2018 es van lliurar a l’Agència de Residus l’Avantprojecte d’es-
tudi d’alternatives i l’estudi d’impacte ambiental. Abans de ser sotmesos al trà-
mit d’aprovació d’informació pública, per un canvi normatiu es va haver d’ampliar 
aquest estudi d’impacte ambiental amb una separata, degut a l’entrada en vigor de 
la Llei 9/2018, de 5 de desembre, que modificava la Llei 21/2013, de 9 de desembre, 
d’avaluació ambiental.

Un cop passat aquest termini, aquest reajust, l’avantprojecte i l’estudi d’impacte 
mediambiental del buidat del dipòsit van ser exposats a informació pública, final-
ment, el 14 de febrer de 2019, amb un període de trenta dies, i es van rebre al·lega-
cions per part dels següents: com a administracions públiques, els ajuntaments de 
Cruïlles, Monells, Sant Sadurní de l’Heura, l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, 
l’Ajuntament de Corçà, la Sub-direcció General de Medi Natural i Biodiversitat, 
el Servei de Vigilància i Control de l’Aire, l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, 
l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral, l’Ajuntament de Bordils I l’Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya; entre les entitats i persones interessades, la 
Plataforma Alternativa a l’Abocador de Cruïlles i el Centre d’Ecologia i Projectes 
Alternatius –la CEPA–, i per part de l’empresa, Cespa. 

Què contempla l’anàlisi d’alternatives? Com diu la normativa, contempla dife-
rents alternatives per al buidat i diferents alternatives per a la gestió dels residus ex-
trets del dipòsit controlat. A més, a l’estudi d’impacte ambiental, i tal com es fa en 
aquests tipus d’estudis, s’estableix l’alternativa de no fer res; en aquest cas és deixar 
residus in situ i clausurar el dipòsit d’acord amb la normativa. De forma resumida, 
les alternatives passen per extreure els residus i portar los a un dipòsit extern. Aquí 
es plantegen dues opcions: portar-los a dipòsits controlats existents –que bàsicament 
públics els descartem, els públics de l’entorn són molt petits, i per tant han d’anar a 
grans dipòsits– o portar-los a un nou dipòsit de nova fabricació. Una altra alternati-
va és aplicar tècniques de mineria d’abocador, que en diríem «landfill mining», que 
acaba sent extreure el material de l’abocador i intentar amb sistemes mecànics apro-
fitar els materials que siguin possibles, amb dues opcions: fer una planta al mateix 
abocador, és a dir, fer-ho in situ, o una planta externa.

En el marc de donar compliment a la sentència judicial, l’alternativa més viable 
que considera el seu impacte ambiental és l’alternativa que suposa el buidat del di-
pòsit i de traslladar els residus extrets en un dipòsit nou, el més a prop possible de 
l’actual emplaçament, per reduir l’important impacte que suposa el transport d’una 
quantitat tan gran de residus. Aquesta alternativa de buidat és la que té una menor 
durada –aproximadament uns deu anys–, menys afectació mediambiental sobre la 
salut i més favorable econòmicament. A nivell social, però, suposa una important 
circulació de camions, que implica un augment d’emissions de CO2 i una elevada 
quantitat de pols generada per la circulació en camins sense asfaltar.

La mineria d’abocador, el landfill mining que els comentava abans, és una opció 
que finalment s’ha descartat, no per motius tècnics, sinó per la llarga durada que 
tindria l’actuació, aproximadament uns trenta-sis anys, segons les hipòtesis presen-
tades al treball.

Des del punt de vista ambiental, l’alternativa de millor comportament és la de 
deixar els residus in situ i procedir a la clausura i segellament, d’acord amb la norma-
tiva, però atenent al compliment de la sentència judicial es treballa amb l’alternativa 
que els he indicat abans.

On som ara? Les actuacions que s’han fet fins ara són l’Avantprojecte d’anàlisi 
alternatives i l’estudi d’impacte ambiental i actuacions prèvies a la redacció del pro-
jecte executiu. Derivat del tràmit d’informació pública que abans els he citat, es van 
rebre tot un seguit d’al·legacions, i el 24 de juliol del 2019 l’Agència de Residus de 
Catalunya va elaborar un primer informe de valoració de les al·legacions rebudes, 
entre les quals les presentades per l’Ajuntament de Corçà. En les set al·legacions de 
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l’Ajuntament de Corçà, aquest exposa de forma clara, entre altres aspectes, que exis-
teix una restricció per al trànsit dels camions amb residus pel seu terme municipal.

Per avaluar aquesta qüestió plantejada, el 20 de setembre de 2019 l’Agència de 
Residus va sol·licitar a la Sub-direcció General d’Explotació Viària del Departament 
de Territori i Sostenibilitat un estudi de mobilitat per a l’actuació de buidat  proposada 
en l’estudi d’impacte ambiental. Tanmateix, i vistes les al·legacions en especial de 
l’Ajuntament de Corçà, i per donar resposta d’una manera més completa a les al·le-
gacions rebudes, es va considerar convenient realitzar una prova pilot per avaluar i 
concretar millor les mesures preventives i/o correctores que hagin d’adoptar-se per 
al buidat i avaluar en concret les repercussions en olors en el transport de residus cap 
als destins, el temps de recorregut i les vies de trànsit oportunes.

Així, el 19 de setembre de 2019 es va fer la petició d’ofertes per a la realització 
d’una prova pilot de buidat, consistent en l’extracció i anàlisi d’uns sis-cents metres 
cúbics de residus del dipòsit. En data 8 d’octubre, amb la tramitació de contracta-
ció, es va aprovar la prova pilot, i tenint en compte aquesta necessitat, el 25 d’octu-
bre de 2019 es va fer la comunicació als propietaris dels terrenys, a l’Ajuntament de 
Cruïlles i a la Direcció General de Qualitat Ambiental, de la realització de la prova 
pilot. 

La prova pilot estava prevista acabar-la a finals de desembre 2019 i els informes 
de seguiment ambiental al gener del 2020, segons el cronograma següent, que els 
exposo: el 14 de novembre vam iniciar els treballs d’excavació de les cales amb gira-
tòria. Es van mostrejar aqueixos, diguéssim, gairebé sis-cents metres cúbics de resi-
dus a traslladar. Una empresa que es diu Dekra prendrà les mostres, les custodiarà i 
les entregarà al dipòsit..., i les entregarà al laboratori de l’Agència de Residus. Farem 
mesures qualitatives dels gasos a les excavacions. El 15 de novembre finalitzaven els 
treballs d’excavació amb giratòria; s’han pres mesures qualitatives dels gasos a les 
excavacions, controls qualitatius d’impactes, olors, sorolls, visuals. El 18 de novem-
bre, aquest passat dilluns, es van iniciar els treballs de caracterització manual dels 
diferents residus, presa de mostres dels diferents sondeigs, trasllat de les mostres al 
laboratori de l’agència i perforació de dos sondejos a trenta metres amb testimoni 
continu. I el 22 de l’XI està prevista la finalització dels treballs de camp. El 9 de de-
sembre, aproximadament, un cop estiguin l’acreditació del laboratori i l’autorització 
per entrar al dipòsit, es carregaran els camions amb els residus extrets –una part–, 
i es farà el trasllat de residus de dipòsit extern per a l’estudi dels temps de càrrega i  
estudi de mobilitat. Posteriorment es farà el tapat de les rases i la cobertura amb 
terra d’aportació. 

Els resultats de la prova pilot i les altres documentacions tècniques sol·licitades 
–estudi de mobilitat– poden canviar aspectes importants de l’estudi d’impacte am-
biental fet i l’avantprojecte, i, per tant, segurament serà necessari valorar si ha de 
fer-se una nova informació pública amb els canvis que s’hagin de fer. El pas següent 
serà obtenir la declaració d’impacte ambiental i procedir a la redacció del projecte 
executiu, de buidatge. Aquestes incògnites avui fan dificultós poder aventurar les 
dates de redacció del projecte executiu del buidat, del concurs per a l’adjudicació de 
les obres i el termini per a la seva realització material. 

En resum, l’Agència de Residus de Catalunya ha estat treballant, d’acord amb 
l’encàrrec fet per la secretària, a donar compte al compliment de la sentència judi-
cial, tal com es veu amb les accions que estem duent a terme. Però com deuen sa-
ber, senyores i senyors diputats, el procediment, com veuen, és lent, i ja no sols per 
l’envergadura de l’obra, que és nova a Catalunya, sinó pels procediments reglats que 
cal seguir en matèria de contractació pública. I en tot moment s’està informant dels 
passos que se segueixen tant al fiscal com als implicats. 

Gràcies.

El president

Moltíssimes gràcies. Té la paraula el Grup Parlamentari de Ciutadans.
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Marina Bravo Sobrino

Gracias, presidente. Bueno, le agradezco en primer lugar el venir aquí a dar las 
explicaciones y contarnos, como mínimo, para conocer cuál es la situación, pero yo 
repito lo que ya he dicho en comparecencias similares, como cuando se nos ha veni-
do a explicar qué es lo que ocurre con ATLL o con otros casos similares. 

¿De verdad ustedes pueden seguir diciendo que la solución a todos nuestros pro-
blemas es que el Govern de la Generalitat lo gestione todo? ¿De verdad no se les 
cae la cara de vergüenza cada vez que repiten ese mantra una y otra vez, como si la 
culpa de todos nuestros problemas fuera el resto de España? ¿Han visto qué chapuza 
ha sucedido en este caso, como sucede en tantos otros, como ATLL, como Spanair, 
como tantos que estamos viendo permanentemente? Bueno, eso es mi primera pre-
gunta. O sea, una afirmación, vamos, que me resulta inevitable el manifestarla. 

Y como preguntas, dos, muy sencillas. Una, ha manifestado que consideran que 
el vaciado se debe hacer de los residuos desde 2003, pero que desde el territorio 
se solicita que sea completa, completo el vaciado. Mi pregunta es: si se hace desde 
2003, ¿qué ocurriría con los residuos que hay ahora? ¿Necesitan mantenimiento?, 
¿no? ¿Quién se encargaría del mantenimiento? ¿Qué diferencia de coste hay de que 
sean hasta 2003 o hasta origen, tanto en el coste de la propia actuación de vaciado 
como en el mantenimiento posterior? 

Eso, por un lado, y por el otro: ¿hay responsabilidades políticas? ¿Se ha preocu-
pado alguien de ver qué es lo que ocurrió en aquel momento para conceder la licen-
cia?, ¿para que, cuando un tribunal pidió la anulación, no se parara por completo? 
¿Para que, después de volverlo a poner en marcha y volver a ver una sentencia que 
volvía a reiterar que se parara, no se parara, una y otra vez, permanentemente? ¿Se 
han pedido responsabilidades políticas?, ¿se va a responsabilizar alguien de esa si-
tuación? 

Gracias.

El president

Moltes gràcies. Té la paraula el Grup Parlamentari Socialistes.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, president. Inevitablement he de fer una cita d’un anterior president de la 
Generalitat de Catalunya, ja que casualment era el que presidia la Generalitat en aquells 
moments en què es van atorgar les llicències, no?, quan deia allò de que la feina mal feta 
no té futur. I, evidentment, no té futur. No, avui no parlaré de com es va gestar aquest 
abocador, les plusvàlues que va generar, i em centraré en el cost que aquesta feina, no 
feta correctament i ja denunciada en el seu moment, i de què al final els tribunals han 
acabat dient el que han acabat dient, costarà a l’erari públic, és a dir, a tots els catalans i 
catalanes, segons els estudis que vostès mateixos han fet, entre 81 milions d’euros, a la 
versió menys costosa, i uns 159 milions d’euros, en el supòsit més costós d’aquesta ope-
ració. Per això inevitablement he hagut de fer referència al president Pujol –no a altres 
familiars, al president Pujol.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya –vostè ha fet el relat d’allò perfec-
te–, va sentenciar el que va sentenciar. I aquí hi ha una interpretació, no?, respecte 
si el buidatge ha de ser total des de l’any 2000, o a partir del 2003, com interpreten 
vostès. D’una lectura de la sentència..., el que diu és que s’ha de retornar l’espai al 
seu estat inicial, per tant, ho deixo aquí. 

És veritat que vostès han presentat diversos recursos al voltant del termini per co-
mençar el buidatge, tots desestimats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
El mateix aquest darrer estiu, que els estira una mica les orelles i els diu que, home, 
potser que accelerin una mica. No hi posaré cap adjectiu, però jo aniria... És a dir, 
seria una mica..., tindria una mica més de celeritat, perquè em va semblar que aques-
ta interlocutòria anava més enllà o podia anar més enllà de l’estirada d’orelles, i li 
asseguro que això ens preocupa.
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Vostè mateix ho ha dit, la sentència des de l’any 2017 és ferma, l’ordre de buidatge. 
Hem demanat la..., el nostre grup parlamentari va ser el que va demanar la comparei-
xença, perquè igual que els ajuntaments de l’entorn estan preocupats i la plataforma 
també, nosaltres també li mostrem la nostra preocupació, eh? Perquè no sabem si és 
per la complexitat del projecte de buidatge –com vostè ha dit– o és que el Govern està 
buscant escletxes continuadament per no complir l’ordre del TSJ. Vostè diu: «En re-
sum...», i ens ha explicat tot un seguit d’actuacions que han fet, jo no els hi discuteixo, 
però tinc la sensació de que no ens ha aclarit res, eh?

Li faré quatre preguntes molt concretes, que tenen una resposta molt senzilla, 
que jo crec que és el que necessitem aclarir, que a l’opinió pública també li agradaria 
conèixer, i suposo que al tribunal també. De les alternatives estudiades inicialment 
pel Govern, al final, quina acabaran adoptant? Seria bo conèixer-ho amb exactitud. 
L’han comunicat als ajuntaments, la decisió que han pres finalment? Quin cost tin-
drà aquesta operació de buidatge? I quan pensen que començaran els treballs de bui-
datge per complir la sentència del TSJ? 

Quatre preguntes molt senzilles de respondre, des del nostre punt de vista. 
Gràcies.

El president

Moltíssimes gràcies. Té la paraula el Grup Republicà.

Mònica Palacín París

Moltes gràcies. Gràcies, senyor Tost; gràcies, senyor Simó, per la seva assistèn-
cia, per la seva compareixença, i també, doncs, per posar o mirar de posar una mica 
de llum a aquest tema que ens preocupa moltíssim, i rebem la preocupació per part 
del territori també. 

Nosaltres també volem fer unes preguntes a partir de la seva, no?, de la seva ex-
plicació tant de l’històric com en quin moment ens trobem. Bé, veiem que sí que 
és cert que es valora i s’ha fet una anàlisi de quines són o quines haurien de ser 
les possibilitats de..., l’anàlisi d’alternatives, que aquest estudi d’impacte ambiental 
nosaltres no sabem ben bé..., o en tot cas, doncs, ja se’ns farà arribar, però tampoc 
sabem ben bé si acaba de ser l’efecte d’aquest abocador i el temps que ha passat tan 
innocus com ho plantegen. Perquè entenem que, doncs, dels abocaments sempre es 
provoquen uns lixiviats i aquests si el terra, doncs..., si el vas on està, on s’hi aboca 
els residus, no està ben impermeabilitzat, doncs, provoca, pot provocar una certa 
contaminació. Per tant, nosaltres des de..., en aquest moment, eh?, des del desconei-
xement, doncs, volem saber si és certa aquesta poca perillositat, per dir-ho d’alguna 
manera.

I després, doncs, també una mica més..., si poden especificar més, doncs, en quin 
termini està o com s’han respost les al·legacions i en quines línies han anat.

A nosaltres ens preocupa una cosa, i és que, de tot el calendari que ha anat dient, 
hi ha una cosa que queda entremig, i és una reunió realitzada amb el conseller, en 
data de 30 de setembre d’enguany, en la qual, doncs, en aquesta reunió que va fer 
el departament, com dic, junt amb l’Ajuntament de Cruïlles, la PAC i el CEPA, es 
va posar sobre la taula la situació. El departament va explicar segurament part del 
que..., o el que ha explicat avui en comissió, però hi ha una cosa que no em con-
corda gaire amb el tema de les alternatives del buidat i del traspàs d’aquest buidat 
a una nova ubicació; que entenc que és l’alternativa, no és el tema de tapar, no?, i 
marxar, perquè evidentment la sentència judicial això ho prohibeix explícitament. 
Però ens amoïna perquè en aquesta reunió sembla ser que s’informa, per part del 
Departament, que s’estaven buscant tres abocadors ja existents a uns vuitanta qui-
lòmetres a la rodona del lloc afectat, i que caldria fer-ne un de nou. En aquest cas, 
vostè, doncs, ara ha fet la seva intervenció parlant d’un de nova construcció, però 
gran; però en aquesta reunió es parlava de tres més un i sempre a les comarques gi-
ronines. Això és el que entenem d’aquesta reunió.
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I, en tot cas, també el que ens arriba una mica és el fet de la divergència respecte 
al territori i al departament, de si realment..., per què no s’ha de buidar des del 2000, 
per tant, si ens pot aclarir també això. 

I després també, doncs, el que és aquesta comissió de seguiment. Sabem que hi 
ha una petició d’una comissió de seguiment i un conveni, però aquí també, doncs, 
voldríem saber una mica el posicionament del departament. Si aquesta comissió de 
seguiment..., en tot cas, ja ho veiem que sí, perquè el 30 de setembre es van reunir, 
per tant entenem que una part de seguiment sí que s’està fent, juntament amb el ter-
ritori, però si això al final..., que en definitiva jo crec i creiem el grup parlamentari 
que és, doncs, sumar. Sumar, doncs, coneixements, sumar esforços i voluntats de 
poder solucionar al més aviat possible aquesta situació. 

I, si ara em permeten, acaba la meva intervenció per part del grup parlamentari 
la meva companya de l’Ebre, la diputada Irene Fornós.

Irene Fornós Curto

Gràcies. Em sumo també als agraïments ja fets per la meua companya als com-
pareixents; també agraïxo que em cedisca una part del seu temps. Jo seré molt breu; 
mos n’anem del nord per anar-mos-en al sud. Al sud, de tema d’abocadors també 
estem molt, molt afectats, i jo suposo que ja deu saber una mica la pregunta que li 
vull fer; bàsicament és també per fer aclariments, perquè són temes molt sensibles. 
Som molt conscients que el tema, no?, d’este buidatge d’este abocador no serà fàcil, 
que és complicat. Però, en tot cas, hi ha una notícia que estos dies se’n parla, que, de 
fet, ja se n’ha parlat en altres ocasions, i que, inclús, des del territori –concretament 
parlo des de la..., des de la veu de la gent de la comarca de la Ribera d’Ebre–, sem-
pre hi ha hagut esta preocupació, des de que s’ha parlat, no?, d’esta sentència que 
s’havia de buidar este abocador, de si del polèmic abocador, no?, que al final sembla 
que tira avant a Riba-roja d’Ebre..., podria ser que tots estos residus finalment po-
guessen fer cap allí. 

És una consulta que jo li vull fer més que res, també, doncs, per deixar-ho una 
mica clar i per poder anar una mica també de cara a la gent amb les coses com més 
clares millor, ja que, a més a més, com vostè ja sap, també allí tenim l’abocador de 
Tivissa, que també està pendent, no?, de, per unes males gestions d’uns dels residus 
que hi han allí, que també s’han de fer alguns canvis i una possible ampliació.

Res més. I moltíssimes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputades. Per últim, té la paraula el Grup de Junts per Catalunya.

Narcís Clara Lloret

Gràcies, president. Senyors Tost i Simó, siguin molt benvinguts al Parlament, 
així com els altres membres de la conselleria que ens acompanyen. Moltes gràcies 
per l’exposició clara i exhaustiva que ha fet sobre els diversos elements que afecten 
l’abocador de Vacamorta, especialment dels jurídics, dels administratius i de l’ava-
luació d’alternatives.

Basaré la meva exposició, la meva breu exposició, en l’evolució temporal de 
l’abocador de Vacamorta, des del seu origen l’any 2000 fins a dia d’avui, i la pre-
dicció d’extracció dels seus residus. És a dir, del passat, del present i del futur. I, per 
tant, tractaré dos temes, el funcionament històric de l’abocador i el destí dels residus.

En primer lloc, expressar que la gestió dels residus extrets implica efectes de di-
verses característiques que podríem classificar, segons els experts –això està en l’es-
tudi d’impacte ambiental–, principalment de quatre tipus: mediambientals, socials, 
sobre la salut humana i econòmics. Tots ells són importants, però depenen, són con-
seqüència, de l’estat en què es troba l’abocador.

Avaluar la gestió que s’ha fet des de la seva apertura l’any 2000 fins a dia d’avui 
esdevé una tasca important per a donar garanties a la població de que es treballa en 
la línia correcta. És en aquest sentit que li voldria fer primer un parell de preguntes. 
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Ens podria clarificar si aquest abocador ha tingut les inspeccions habituals que es 
fan en aquest tipus d’instal·lacions? I, com a conseqüència de l’anterior, el règim de 
funcionament de l’abocador de Vacamorta ha estat adequat?

En segon lloc, i pel que fa al futur dels residus, voldria fer una prèvia per tal de 
ressaltar que durant el període 2000-2014 –és a dir, des de l’origen fins que es va 
clausurar–, la meitat dels residus dipositats en aquest abocador provenien de residus 
generats en plantes de tractament de residus i de depuració o potabilització de l’ai-
gua, que podríem definir com a llots i fangs. Subratllo aquest fet per posar en relació, 
doncs, per una banda, el que és un abocador, que té molta mala premsa, diguéssim, 
i, per l’altra, doncs, les estacions potabilitzadores, que en tenen molt de bona, òbvia-
ment. Doncs bé, una cosa està connectada amb l’altra. Hi podrien haver molts altres 
exemples, però aquesta no era la qüestió; només volia posar-lo sobre la taula, aquest 
element.

I, d’aquí, doncs, vindria la segona pregunta. Atès que aquest abocador de 
Vacamorta és un dipòsit controlat de classe II, com ja vostès ens han remarcat, i, 
per tant, emmagatzema residus de tipus industrial però que no són perillosos, la 
pregunta seria la següent. Donada la composició dels residus d’aquest abocador i 
tenint present les propostes de buidatge, on s’haurien de portar prioritàriament els 
residus extrets?

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Té la paraula, ara, el compareixent, per respondre.

El director de l’Agència de Residus de Catalunya

Moltes gràcies. Intentaré ser sintètic però respondre cadascuna de les preguntes 
concretes. Respecte a la sentència, si buidatge 2000 o 2003, de moment la sentència 
és ferma, i nosaltres l’encàrrec que tenim és a partir de l’any 2003. Els residus entre 
el 2000 i el 2003, calculem que són aproximadament unes 400.000 tones, que, evi-
dentment, si no es buidessin, qui se n’ha de fer càrrec és l’empresa que els va dipo-
sitar. Per tant, no, no el Govern.

Quant al tema de responsabilitats polítiques, entre la primera sentència i el final, 
clar, jo entenc que tot això són tot un seguit de decisions jurídiques que..., que jo no 
soc jurista –me permetran que no controli el tema–, però, evidentment, entenc que, 
al seu moment, els gabinets jurídics centrals corresponents o les àrees  jurídiques de-
cideixen anar a cassació o no anar a cassació, i, per tant, és el procediment. I quan 
tenim un procediment judicial, que és relativament lent, doncs, provoca que una 
cosa decidida l’any 2006 segurament s’hagi allargat fins aqueixos escenaris. Per 
tant, respecte a aquest comentari, simplement dir-li això.

Respecte a la pregunta de l’acceleració, ne som conscients, que podem ser més 
ràpids. És l’encàrrec que ens fa la secretària de Medi Ambient el juliol del 2017. 
Però, els hi deia, la complexitat d’un tema que no teníem coneixement. Sabem fer 
abocadors; l’Agència de Residus i l’àrea que dirigeix el Josep Simó tenim una llarga 
experiència de fer abocadors, n’hem clausurat bastants, n’hem fet de nous, però, bui-
dar, no en tenim experiència, i, per tant, érem molt curosos a l’hora de fer el procés. 
I ha sigut... Pel mig ens hem trobat amb un canvi de normativa que ens ha fet alentir 
més el procediment, per desgràcia; però la voluntat és –ho tenim molt clar i ho han 
repetit els diferents consellers– la voluntat ferma del Govern i de la conselleria de 
fer complir la sentència, i hi ha hagut els encàrrecs que..., en aquest sentit. Per tant, 
la primera premissa és complir la sentència.

El tema de les alternatives, quina?, que ho han preguntat diferents diputats. El 
que ens dirà la DIA, la declaració d’impacte ambiental. És a dir, un tema de buidat-
ge és una activitat complexa, com a activitat complexa s’ha de sotmetre a una de-
claració d’impacte ambiental i aquesta determinarà les alternatives. Per tant, segons 
l’alternativa, es determinarà quin cost té –en aquest barem, que vostè ha comentat, 
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entre els 80 i els 150 milions– i la temporalitat; no és el mateix abocar al més a prop 
possible..., que és la millor alternativa que creiem que hauria de ser, buscar un abo-
cador de proximitat per fer-hi..., per fer-hi front.

Quant al dipòsit. El dipòsit és un dipòsit modern. Ens vam dotar el 1997 a 
Catalunya d’un decret que continua vigent, on determina clarament on s’ha de fer 
un dipòsit controlat, que bàsicament és que el terreny natural sigui argilós, que és 
lo que compleix aquell espai, i ha d’estar degudament impermeabilitzat. Sí que fins 
abans d’aquest decret, fins a primers dels noranta, els abocadors es feien gairebé da-
munt de terra, però una normativa ambiciosa de l’any 97 determina com ha de ser 
un dipòsit. Per tant, és un dipòsit perfectament aïllat.

Com els deia, els controls que hem fet a l’agència; cent trenta inspeccions d’ins-
pectors de l’agència, més de cinc-centes visites o gairebé cinc-centes visites fetes per 
entitats col·laboradores de l’Administració, han fet que en tots aqueixos anys els hà-
gim obert cinc expedients infractors per temes menors, i, com a grans incidències, 
dos petits incendis apagats per mitjans propis, l’any 2005 i l’any 2009. Per tant, és un 
model que hem anat fent..., on hem anat controlant. És a dir, si l’Agència de Residus 
té una fama és que el seu cos d’inspectors és molt exigent.

Quant a les al·legacions fetes pels ajuntaments, les vam respondre totes. I, fruit 
d’aquestes al·legacions i aquest neguit d’aprofundir en l’impacte de la mobilitat i de 
les olors i altres escenaris, hem fet aquesta prova pilot. I, per tant, som molt atents a 
totes les al·legacions que han vingut del territori.

Com ha dit vostè, el tema de la comissió de seguiment, el conseller..., tant el con-
seller Rull com el conseller Calvet l’han recomanat reactivar, s’ha reactivat, i tenim 
clar que la clau és la informació, donar la màxima informació possible al territori  
i a tots els actors implicats; per tant, donar tota la informació que sigui.

Quant a alternatives, potser hi ha un malentès. No és un tema de tres més u o de 
tres dipòsits més un de nou. El que vam manifestar és que la millor alternativa és 
evitar quilòmetres. I seria un disbarat ambiental portar, aquí, la brossa, com menci-
onava la diputada del territori, a Riba-roja. Per tant, l’objectiva més clara és la pro-
ximitat. Per tant, hem de buscar un emplaçament a l’àmbit lo més pròxim possible 
de l’actual emplaçament.

Respecte al buidat del 2000, com els comentava abans, no tenim aquest encàr-
rec de fer-ho.

I respecte a les incidències i les inspeccions, els hi reitero, eh?, hem fet les ins-
peccions que toquen, el funcionament ha estat adequat. Un dipòsit és un dipòsit de 
residus; no és una fàbrica de colònies ni de magdalenes, i, per tant, té les seves..., 
té el seu impacte. Per mi, la nostra funció com a govern i com a agència de resi-
dus és minimitzar l’impacte, que hi hagi una bona execució i ser implacable amb el 
compliment de la llei. I, en aquest sentit, l’àrea d’inspecció i control de l’Agència de 
Residus té aquesta fama de ser implacables. Hem fet les coses bé.

I on els portarem? Doncs ho reitero, la millor opció és la proximitat, al més a 
prop possible de l’actual emplaçament, per evitar impactes de trànsit, per evitar 
impactes d’olors, per evitar impactes de molèstia. I seria, perdonin, absurd fer tres-
cents quilòmetres per portar els residus a un altre lloc.

El president

Algun grup vol fer una segona ronda d’intervencions? (Pausa.) Sí, senyor 
Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Sí; només constatar que aquesta compareixença diguem que ha servit de ben poc, 
perquè lo que ens ha vingut a explicar, que ja ho coneixíem pels mitjans de comu-
nicació..., i tenim la sensació de que el Govern està intentant una altra vegada tirar 
la pilota endavant i no respondre a les preguntes que les diputades i els diputats li 
hem formulat. Sortim d’aquí sense conèixer aquest abocador de proximitat, perquè 
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segur que ho deuen haver analitzat, entre altres raons, perquè la declaració d’impac-
te ambiental que han sol·licitat, que hàgim vist, no hi surt allò, possibles ubicacions 
d’aquest nou abocador. I, bé, tenim la sensació de que no ha respost a les preguntes 
que li hem formulat.

El president

Algun altre grup vol prendre la paraula? (Pausa.) Vol respondre?

El director de l’Agència de Residus de Catalunya

Jo, si em permet... (Pausa.) Evident. Voldria tindre la bola de vidre, però m’he 
de sotmetre al procediment i hem de fer aquesta prova pilot, tindre la informació, 
nodrir la declaració d’impacte ambiental. I aquesta declaració, que en pocs mesos 
serà evident, ens donarà la solució. I, en paral·lel, que sàpiga que estem buscant em-
plaçaments. Hem demanat a la Direcció General d’Urbanisme informació de quins 
espais, a nivell tècnic, estan en un radi de vuitanta quilòmetres, perquè ens deter-
mini quins espais hi ha, legals, per evitar nous procediments d’infracció per temes 
urbanístics i quins espais hi ha adequats al territori avui per fer un nou abocador. 
I, per tant, segurament, en paral·lel, tindrem quins són els candidats, quins seran els 
municipis candidats on emplaçar aqueixos residus.

(Mònica Palacín París demana per parlar i el president li dona la paraula.)

Mònica Palacín París

No; molt breu, eh?, i és anecdo..., bé, «anecdòtic» no, perquè jo considero que és 
molt..., que és greu quan el que fem a vegades és posar solucions que també provo-
quen contaminació, en aquest cas. Era un comentari al senyor Tost quan deia: «No 
volem portar els residus a tres-cents quilòmetres.» I jo això ho celebro i ho aplaudei-
xo i espero que puguem revertir algunes situacions que estan passant ara, com per 
exemple: jo soc del Maresme i l’orgànica del Maresme va al Baix Camp. Aleshores, 
aquí estem fent molts quilòmetres. Per tant, revertim-ho.

Gràcies.

El president

Pot respondre, eh?

El director de l’Agència de Residus de Catalunya

No, sí, evidentment; és a dir, ara insistim en el tema de l’orgànica. Amb el Josep 
hi estem treballant. Nosaltres som conscients que hi ha un creixement de la recollida 
d’orgànica i evidentment hem de repensar les formes i hem de fer noves instal·laci-
ons, i això ho estem treballant. Perquè en som conscients. I més portar aigua –més 
portar aigua. Però tenim clar que això ho hem de treballar. 

Pràcticament, Catalunya som un país que, en números rodons, produïm 10 mi-
lions de tones de residus: 4 de municipals, 4 d’industrials i uns 3 milions de residus 
de la construcció. Evidentment que l’òptim és no fer-ne i evitar aqueixos impactes, 
però el país continuarà necessitant plantes de tractament de residus, continuarà ne-
cessitant –i la previsió, com menys millor– dipòsits controlats, que ningú vol, però... 
I a aquest escenari de canvis de model hi arribarem. Però ara com ara el Govern 
hem de garantir en aquest país on dipositem 10 milions de tones de residus al cap 
de l’any.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies.
Doncs, si no hi ha més paraules, aixequem la sessió.

La sessió s’aixeca a un quart de set del vespre i quatre minuts.
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