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1. INTRODUCCIÓ 

Quan parlem de residus i la seva gestió, la primera paraula que ens ve al cap és reciclatge, i el 

simple procés que es realitza a l'hora d'aportar-hi el nostre granet d'arena: portar la bossa de 

plàstic al contenidor groc. La gent no té a la ment, en aquest apartat, les altres dos erres 

importants considerades quan es parla de millorar el medi ambient: reutilitzar i reduir. 

Va ser durant la meva estança a Alemanya on em vaig veure que a altres països si que tenien 

aquests altres dos conceptes més a flor de pell. Després d'haver treballat en el sector 

mediambiental i experimentar altres models, aquest tema em va picar la curiositat. Tant, que 

vaig decidir estudiar-lo a fons i fer el Treball de Final de Grau sobre el tema. 

El sistema de reciclatge que s'utilitza a país germànic és l'anomena't SDDR (Sistema de Depòsit, 

Devolució i Retorn). Tal com indiquen les sigles del sistema, el funcionament disposa de 3 fases 

principals: el depòsit, que és la quantitat econòmica que el consumidor paga de més cada 

vegada que compra un envàs. Aquesta "fiança" serveix d'incentiu perquè el consumidor torni 

l'envàs en perfectes condicions a qualsevol centre comercial. La devolució provoca que l'envàs 

entri al sistema en millors condicions (en el cas dels plàstics, sense residus i juntament amb 

plàstics de la seva mateixa composició i, en el cas del vidre, provoca un estalvi d'energia, al no 

trencar l'envàs i no haver de fondre el vidre per realitzar el reciclatge). En el mateix moment 

que el consumidor realitza la devolució, el sistema retorna al consumidor la fiança, així com 

l'envàs torna també a la cadena de producció. A l'annex 1 podem veure un gràfic on s'explica 

com funciona tot el procés. Un procés que, per cert, aniria complementat amb un Sistema 

Integrat de  Gestió (SIG),que és el model que s'utilitza avui dia a Espanya.  

Els màxims defensors d'aquest sistema a nivell estatal és l'associació Retorna, una iniciativa 

sense ànim de lucre, integrada per associacions ambientals com ONGs, sindicats i associacions 

de consumidors. Va ser fundada l'any 2009 i cada cop tenen més repercussió a nivell nacional, 

havent iniciat fins i tot proves pilot a certs territoris de Catalunya1. 

Un SIG és una entitat sense ànim de lucre, constituïda per un col·lectiu d'empreses (en el 

nostre cas, empreses que envasen els seus productes) que generen residus de la mateixa 

naturalesa, i que tenen obligacions comuns com el tractament i gestió de residus. A Espanya, 

els dos SIG més coneguts són Ecoembes (que s'encarrega dels envasos de plàstic i del material 

del contenidor blau) i Ecovidrio (que s'encarrega dels envasos de vidre). Aquestes entitats han 

de procurar ser transparents i redactar anualment memòries detallant un mínim de dades, 

                                                           
1
 http://www.lavanguardia.com/encatala/20130326/54370696531/cadaques-retorn-envasos.html 
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com per exemple la informació de la producció, el grau d'implementació i el compliment dels 

objectius ecològics proposats. 

El SIG no és un model tancat i establert, sinó que té múltiples informacions i la idea es que 

cada govern pensi quina és la manera més òptima per reciclar, tenint en compte molts factors 

de caràcter social i econòmic .  

A la seva pàgina web, Ecoembes descriu breument el funcionament del sistema que ells 

administren. Comenten que la clau d'una bona gestió es basa en la col·laboració i coordinació 

dels diferents agents que actuen durant tot el procés. Gràcies a ells, diu "es possible tancar el 

cercle del reciclatge: des del disseny i fabricació de l'envàs, envasament, distribució i 

comercialització del producte, fins a la recuperació de l'envàs i la seva transformació a una 

nova matèria prima, gràcies al  reciclatge". El gràfic que podem trobar a l'annex 2, podem 

veure com funciona aquest cercle i els resultats que obté l'associació mediambiental.  

Aquest treball no es limitarà tan sols a enunciar les teories presentades per uns i altres, sinó 

que també s'han fet servir entrevistes i altres fonts d'informació per tal de elaborar una 

avaluació d'un model propi que creiem que seria l'ideal.  

Després de la primera gran part del treball, principalment teòrica, on explicarem com 

organitzarem el treball i perquè, analitzarem dos estudis sobre l'impacta econòmic que 

suposaria la instauració d'un SDDR a nivell nacional. Un cop aprofundits els dos, ens centrarem 

en l'anàlisi personal, aportant declaracions de persones directament implicades en tot el 

procés de la política pública del reciclatge. Algunes d'aquestes dades seran presentades en 

annexos, que ja han sigut degudament indexats. Aquesta anàlisi personal, considerada la millor 

alternativa al model actual, estarà argumentat a l'apartat de les conclusions. 

Per acabar la introducció, m'agradaria donar agraïments al meu director, Joan Pere Plaza, que 

ha estat present sempre que he tingut dubtes a l'hora d'elaborar el projecte; a totes les 

persones que han tingut l'amabilitat de dedicar-me uns minuts per tal de que els hi pogués 

realitzar una entrevista; i a totes aquelles persones que directa o indirectament han contribuït 

en la realització d'aquest treball. Moltes gràcies a tots. 
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2. ANTECEDENTS 

2.1. MARC CONCEPTUAL 

L'organització de l'estudi l'hem tingut en comte definint, primer, quin era el nostre àmbit. Tot i 

que la finalitat final és trobar el nivell òptim de reciclatge (punt de vista mediambiental) amb 

una optimització dels recursos,que sempre són limitats (punt de vista econòmic), el problema 

per al qual buscarem una solució és social. És a dir, tot sorgeix d'un conflicte social. En el 

nostre cas, un grup de la societat es pregunta si  reciclem de la millor manera, degut a que ha 

observat altres models o creu que hi ha una millor alternativa. 

Tot això, es fa tenint en compte tot un seguit de barreres que poden existir, tant legislatives, 

com econòmiques, o socials. Si sumem a tots aquests condicionants que, el sistema de 

reciclatge d'un país ve determinat per un govern en concret, determinem que estem parlant 

d'una política pública.  

Subirats et al. (2008) parlen d'un model concret de política pública, que té la seva principal 

força en la retroalimentació de quatre fases 2 que la societat duu a terme i que té com a 

principal objectiu millorar la qualitat de vida de les persones que viuen en un territori en 

concret. Aquestes quatre fases són: 

1. Iniciació: El cicle comença amb la evidencia de que existeix un problema que la 

societat expressa a través de diferents canals. Si té la força suficient, el la institució 

pública a qui incumbeix n'és alertada, i se'l guarda a l'agenda de temes pendents. Pot 

ser que el problema sigui nou, o també que sorgeixi el problema d'una política ja 

existent (com és el cas que estudiarem). En l'estudi que ara ens pertoca, veiem que el 

problema sorgeix arran d'un problema formulat per un nombre de gent important en 

la societat: reciclem amb la millor de les alternatives possibles? 

2. Elaboració:  Un cop arxivat el problema, arriba un moment en que es treu de l'agenda 

pública i s'estudia. Durant aquest procés, s'analitza el problema existent i es formulen 

un seguit d'alternatives possibles. Un cop analitzades totes aquestes, es selecciona la 

que es creu que donarà el resultat òptim (sempre tenint en compte, com ja hem 

comentat anteriorment, els recursos econòmics, tecnològics, temporals...). De fet, la 

base del nostre treball és aquesta, ja que s'analitzarà durant el treball quina és la 

millor manera per dur a terme el reciclatge. 

                                                           
2
 L'annex 3 mostra una representació gràfica de l'anomenat cicle de les polítiques públiques 
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3. Implantació: Un cop seleccionem l'alternativa que en aquell moment creiem que és la 

òptima, s'instaura i es posa en pràctica. Passat un període de temps mínim, quan 

tenim els resultats, s'arriba a l'última fase del procés. 

4. Avaluació: Un cop tinguem els resultats que ha donat l'alternativa proposada, 

s'avaluen i es debat sobre la seva continuïtat o no.  

En aquest punt es dona finalitzada l'última part del procés, però no el cicle, ja que, com hem 

comentat anteriorment, es retroalimenta. Com? El següent pas després de l'avaluació torna a 

ser el primer, la iniciació. Aquest pas de l'avaluació pot tardar molt pocs dies o molts anys, 

depenen de si la societat es planteja un altre problema, fruit dels resultats i l'avaluació duta a 

terme i observats en l'última fase del procés. D'aquesta manera, doncs, es pot explicar que, 

vistos els resultats del reciclatge a Espanya, algunes veus s'hagin alçat en contra del reciclatge i 

proposin alternatives serioses.  

Durant tot aquest estudi, són múltiples els actors que hi estan involucrats. Subirats et al. 

(2008) descriuen al seu llibre el "triangle de base dels actors en una política pública" 3. Segons 

ells, es dibuixen tres principals implicats en el devenir d'una política pública: les autoritats 

politico-administratives (que elaboren i apliquen la política pública), els beneficiats (qui pateix 

el els efectes negatius del problema inicial) i  els afectats (qui causa el problema). 

En el nostre cas, les autoritats politico-administratives serien no sols els governs autonòmics i 

estatals, sinó que també són importants, com ja veurem, els de nivell europeu i fins i tot local 

(ajuntaments). Els beneficiats en aquest cas seria les persones que es veuen afectades per una 

possible mancança en el sistema de reciclatge actual, en siguin conscients o no. Els afectats 

serien, en el cas de que finalment es canviés el canvi de model de reciclatge, les associacions 

que actualment estan duent a terme el model de reciclatge a Espanya i que es veurien 

obligades o bé a desaparèixer, o bé a fer un canvi radical del sistema actual. 

2.2. METODOLOGIA 

Donada la complexitat del fenomen estudiat, així com les diferents veus i opinions 

contrastades, en el present estudi hem optat per fer ús tant de fonts primàries com de fonts 

secundàries.  

En aquest segon grup destaquem el buidatge de premsa, d'articles d'opinió, reportatges 

televisius i informació extreta de les diferents pàgines web d'associacions tant nacionals com 

internacionals. 

                                                           
3
 L'annex 4 ens representa el model triangular dels actors en una política pública. 
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El recull de premsa ha sigut important per tal d'establir un ordre cronològic de diferents fets 

relacionats en l'àmbit estudiat i també per entendre quina era la percepció que es tenia en un 

moment concret sobre el reciclatge.   

L'opinió que diferents experts en la temàtica  han penjat a la xarxa també ha sigut important a 

l'hora de tenir diferents visions, i molt contrastades, sobre l'optimització del procés. De fet, 

hem seleccionat algunes opinions  suficientment importants per tal d'intentar contactar amb la 

persona en si, per tal de profunditzar sobre el seu escrit. 

Per parlar de la recerca a les pàgines web, cal dir que els dos principals estudis relacionats amb 

la viabilitat del SDDR els hem extret de la pàgina web de les dues associacions anteriorment 

esmentades, Ecoembes i Retorna. Aquests dos documents són el pal de paller de l'anàlisi del 

tema, tot i que també hem extret informació important d'altres llocs web.  

No menys important ha sigut la visió del reportatge "El envase es oro", un reportatge emès per 

RTVE el 15 de maig de 2013, que recull entrevistes amb declaracions molt delatadores dels 

principals protagonistes de tot l'entramat del reciclatge. 

En relació a les fonts primàries, hem realitzat un seguit d'entrevistes a persones que 

representen diferents associacions relacionades en l'àmbit mediambiental. La selecció dels 

entrevistats respon a criteris d'autoritat, ja que tots ells són tècnics de reconegut prestigi i 

representants de les organitzacions més importants del sector. 

El primer contacte el vam realitzar a Alemanya, amb el senyor Thomas Fischer, Project 

Manager de l'associació Alemanya Deutsche Umwelthilfe, una organització d'àmbit 

mediambiental fundada l'any 1975  que va intervenir en el procés del canvi de sistema de 

reciclatge a Alemanya 4.  

Un cop recollit el seu punt de vista, vam voler fer una entrevista amb els tres principals actors 

implicats en l'estudi d'aquesta política pública: Ecoembes, Ecovidrio i Retorna, per tal 

d'obtenir informació de primera mà i contrastar-la amb la que pengen a les seves 

corresponents pàgines web.  

D'aquesta manera, vam poder mantenir una entrevista amb Enric Ibañez, delegat de 

Ecoembes a la zona de Catalunya; Victor Mitjans, director d'estudis de Retorna i també 

coordinador d'estudis la Fundació Privada Catalana de Prevenció de Residus i Consum 

                                                           
4
 Alemanya fa servir el sistema SDDR des de l'any 2003, quan va substituir un model semblant a l'actual 

Espanyol.  
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Responsable 
5
 i, per acabar, el contacte amb Ecovidrio va consistir d'una resposta per correu 

electrònic d'una treballadora de gabinet de comunicació, Sara Fernandez, d'un formulari que 

havíem presentat prèviament6.  

3. ANÀLISI DEL TEMA 

Endinsant-nos ja en l'anàlisi de totes les claus del treball, examinarem profundament les 

principals fonts d'informació i les entrevistes realitzades als diferents actors que interactuen 

activament en el rerefons del sistema de reciclatge. Tanmateix, tindrem en compte el 

reglament al qual el reciclatge està sotmès a nivell internacional i nacional. 

Un cop tot detallat, ens centrarem en el desenvolupament del tema principal: quina és la 

alternativa de reciclatge òptima per la nostra societat?  

3.1.ANÀLISI DE LES NORMATIVES 

Per situar-nos en l'àmbit legislatiu europeu i espanyol de reciclatge, cal retrocedir fins l'any 

1994, quan el Parlament Europeu va establir la directiva 94/62/CE , relativa als envasos i 

residus d'envasos. Segons podem llegir al pròleg de la mateixa, Europa considerava oportú 

harmonitzar les diferents mesures nacionals sobre la gestió d'envasos i residus d'envasos, amb 

la finalitat d'evitar o reduir un gran impacte ambiental. La directiva remarca que "el millor 

mètode per prevenir la creació de residus d'envasos es reduir la quantitat global d'envasos" i 

va establir uns objectius concrets a complir abans de 10 anys de l'entrada en vigor.  

La mateixa directiva deixa a les mans del país l'adopció del sistema que cregui més convenient 

pels seus interessos (una característica lligada al sí d'una directiva europea). Citem 

directament del Diario Oficial de la Unión Europea: 

"En espera de resultados científicos y tecnológicos en materia de procesos de 

aprovechamiento, la reutilización y el reciclado han de considerarse como 

procesos preferibles en relación con su impacto en el medio ambiente, y que para 

ellos los Estados miembros deben establecer sistemas que garanticen el retorno 

de los envases usados y/o de los residuos de envases." 

                                                           
5
 Entitat privada sense ànim de lucre fundada l'any 2005 impulsada per entitats ecologistes amb 

l'objectiu de "frenar el consum irresponsable de recursos i energia derivat del model de consum"  
6 A l'annex 5 es pot trobar totes les entrevistes degudament indexades.  
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Tot i especificar que el retorn d'envasos hauria de ser primordial per establir els sistemes de 

reciclatge, en cap moment es parla d'un sistema en concret, degut a que, com diu al 

començament del paràgraf, no hi havia estudis que ho demostressin. 

La Llei 11/1997 va permetre al govern espanyol l'adaptació de les disposicions contingudes en 

la Directiva europea relatives als envasos i als residus d'envasos. Aquesta establia un SDDR 

com el sistema de gestió de residus predeterminat. Tot i així, la llei deixava oberta una escletxa 

que autoritzava als grups implicats a participar a un SIG d'envasos que garantís els índexs de 

reciclatge marcats per la directiva europea (60% en paper i cartró, 50% per metalls, 22,5% per 

plàstics i 60% per vidre).  

El resultat de la Llei va acabar essent el SIG explicat en la introducció, coordinat per Ecoembes i 

Ecovidrio. 

Per tal de modernitzar i actualitzar objectius, es va redactar l'any 2004 una actualització de la 

directiva 94/62/CE (la 2004/12/CE al febrer de 2004).  També al febrer d'enguany se n'ha fet 

una actualització , la 2013/2/UE, però implica grans canvis pel que fa a normativa. 

Aquestes directives van derivar, a la llarga, una nova llei sobre residus a Espanya, l'anomenada 

"Ley de Residuos y Suelos Contaminados", que fa èmfasi sobre la necessitat que té el país de 

reutilitzar (prioritzant-ho per sobre el reciclatge i per sota la prevenció) i fa més fàcil la 

instauració d'un SDDR al territori. Això sí, informa també que la seva aplicació, quedarà 

pendent d'informes de viabilitat tècnica, ambiental i econòmica. Tot plegat, una llei un pèl 

ambigua que si bé va ser considerada com un pas important per les associacions ecologistes, 

algunes consideren que es podia haver anat més enllà. 

3.2.ANÀLISI DE LES FONTS 

Hem pogut trobar, penjats a la xarxa, dos estudis directament relacionats amb el treball, que 

es pregunten sobre la viabilitat de un SDDR a Espanya, i les seves conseqüències. Les dues 

associacions (Ecoembes i Retorna) han encarregat l'estudi a dos consultories diferents, que són 

les que avalen el treball.  

Per part d'Ecoembes, l'estudi ha estat encarregat a Sismega S.L., una consultoria fundada l'any 

2006 però que tan sols té públic el document de l'anàlisi del SDDR 7. Cal apuntar també que el 

propietari d'aquesta consultoria, amb seu a La Corunya, va ser durant 6 anys director 

d'operacions de Ecovidrio. Aquest fet ens fa pensar que, si bé el propietari de la consultoria té 

                                                           
7
 La pàgina web de Sisemga és http://www.gruposismega.es/ , però a data de 27/05/2013 tan sols 

entrar es pot observar que està obsoleta i té molts errors de configuració. 
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experiència en el sector, el fet d'haver treballat per la mateixa associació la qual encarrega 

l'estudi podria atorgar a l'estudi un punt de subjectivitat no desitjat.  

Abans de profunditzar en l’estudi de Retorna, farem un ràpid anàlisi a l’empresa consultora 

que ha realitzar l’estudi. 

D'altra banda, Retorna ha encarregat l'estudi a Eunomia Research & Consulting Ltd, una 

consultora de seu a Londres i especialitzada en 4 apartats: gestió de residus, eficiència dels 

recursos, canvi climàtic i energia minimitzant l'ús de carbó. Va ser fundada l'any 2001 i ha fet 

estudis a empreses i organitzacions tan conegudes com Greenpeace, el govern britànic i 

escocès, l'OECD (Organisation for Economic Cooperation Development) i reconegudes 

empreses privades en el sector de recollida de reciclatge. Alguns dels seus estudis es poden 

trobar al seu lloc web8. 

L’empresa va ser fundada l’any 2001 i ja ha fet estudis a empreses i organitzacions tan 

conegudes com Greenpeace, el govern britànic i escocès, l’OECD (Organisation for Economic 

Cooperation and Development) i reconegudes empreses en el sector privat de la recollida de 

reciclatge. 

Durant el desenvolupament del tema principal que ve a continuació, citarem aquests estudis, 

ja que ha estat la principal eina d'informació, així com algunes de les declaracions més 

importants que van realitzar tots els entrevistats esmentats anteriorment.  

4.DESENVOLUPAMENT DEL TEMA PRINCIPAL 

És el SDDR el sistema per aconseguir la optimització del reciclatge a Espanya? Encarem la part 

final del projecte entrant en la valoració sobre una hipotètica instauració del sistema a 

Espanya. En aquest apartat ens imaginarem com funcionaria un SDDR al país, tot analitzant els 

principals efectes de la seva implantació i amb apunts personals referents a les conclusions a 

que arriben cada estudi. 

4.1.MAGNITUTDS DE L'ESTUDI  

Com ja hem comentat, la principal font de dades reals i concretes seran les atorgades per 

Ecoembes i Retorna en els seus estudis corresponents. Dades contrastades amb les terceres 

fonts que ells mateixos assignen.  

                                                           
8
 La pàgina web de Euonomia és http://www.eunomia.co.uk/. 
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Els primers conflictes entre estudis sorgeixen en el nombre d'envasos que serien sotmesos al 

SDDR. Mentre Sismega afirma que el nombre d'envasos que entrarien al sistema, serien 12,2 

milions anuals (que inclou envasos PET9, d'acer i alumini amb capacitat entre 0,1 i 3 litres), 

Eunomia va més enllà i amplia el ventall d'envasos sotmesos al SDDR fins als 17,9 milions 

anuals, ja que, a més dels esmentats per Sismega, hi inclouria brics no reomplibles i envasos de 

vidre no reomplibles (que serien uns 3,4 milions més). A tot això, el nombre d'envasos és més 

elevat al segon estudi, ja que inclou als establiments Horeca (hotels, restaurants i cafeteries) 

com a part de la logística del SDDR10.  

Segons Enric Ibàñez (Ecoembes), la inclusió dels brics al SDDR és un disbarat i que, per 

exemple, al model amb que es fixa Retorna (l'alemany), els brics no són dins l'àmbit del SDDR.  

L'argument que donava el representant de Retorna, Victor Mitjans, defensant la inclusió de 

tants materials, era que actualment "els envasadors només paguen el cost del que es recull 

selectivament (un 30% dels envasos). La resta d'envasos van a parar al contenidor de rebuig, 

papereres, carrers o altres espais públics; aquests costos els paguem els ciutadans a través dels 

nostres impostos." 

Cal remarcar que els brics no és material que s'usi a la majoria de SDDRs (a Alemanya no els 

inclouen) i que suposa 4,5% del total d'envasos que l'estudi d'Eunomia inclou a la seva 

hipòtesis11.  

4.2. DESPESES FINANCERES 

En aquest apartat analitzarem tot el relacionat amb els costos econòmics que pot derivar el 

muntatge d'un sistema SDDR a nivell estatal. Dividirem la secció en diferents apartats per tal 

de mostrar-ho al màxim detall.  

Abans d'analitzar en profunditat el treball, cal determinar que Ecoembes es basa amb un SDDR 

de 0,25€ de dipòsit per envàs, suposant així una taxa de retorn del 90%. Per la seva part, 

Retorna ho fa amb un dipòsit de 0,20€ per envàs i calculant una taxa de retorn del 89%. 

4.2.1. INVERSIÓ INICIAL 

Hi ha una gran disparitat d'opinió entre el que una consultoria i l'altre pensen sobre la inversió 

inicial. Per ser concrets, hi ha una diferència de, ni més ni menys, d'uns 687 milions d'euros. 

L'explicació rau en l'ús que utilitza cada estudi diferent sobre les amortitzacions: mentre 

                                                           
9
 El PET és un plàstic totalment recicable que s'utilitza, per exemple, en la fabricació d'ampolles d'aigua 

mineral o refrescs.  
10

 El lector podrà trobar a l'annex 6 com els diferents estudis han calculat aquestes xifres. 
11 Es poden comprovar aquestes dades a l'annex 11 
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Retorna especifica que la inversió inicial seria de 34 milions (per creació d'un sistema central 

SDDR i 1,7 milions per que els fabricants canviessin l'etiquetatge de les begudes), Ecoembes 

quantifica aquesta mateixa partida amb 720 milions: 357 en compra de màquines 

especialitzades de SDDR, 108 per construcció de 79 fàbriques de recompte i 255 per la 

immobilització financera per depòsit, és a dir, el temps que tarda un consumidor des de que 

comprar els envasos fins que els retorna.  

Per a fer el càlcul de compres de màquines pel SDDR, es basa en el nombre de comerços a 

Espanya , utilitzant informació obtinguda de Nielsen i La Caixa12. Retorna no analitza en el seu 

estudi aquesta darrera partida, però si quantifica les condicions econòmiques que suposaria la 

compra de màquines de devolució d'envasos per part de tots els minoristes espanyols  (MDE), 

en 165 milions, així com el cost de fabricació d'una fàbrica de recompte (16,8 milions). Unes 

quantitats, igualment, que disten molt de les ofertes per Ecoembes13.  

Sobta la diferència entre fàbriques de recompte que un i l'altre sistema presenten (1 i 79, 

respectivament). Pensem que una sola planta de recompte a Espanya suposaria un sistema 

totalment inviable (pel que suposaria finançar transport d'envasos), i que 79 és un nombre 

molt elevat (sense tenir en compte, és clar, la capacitat de cadascuna). El càlcul de la despesa 

en fàbriques de recompte i transport dels comerços fins aquestes no només és molt complicat 

de calcular, sinó que depèn també del nombre de fàbriques d'aquest tipus, i on es situarien. 

Per aquest motiu, tenint el compte els dos estudis, suposariem que, en la inversió en fàbriques 

rondaria els 80-90 milions d'euros.  

4.2.2 DESPESES ANUALS 

La comparativa de despeses entre els dos estudis es mostra més equitatiu en aquesta secció. 

Mentre Ecoembes quantifica les despeses anuals en 968 milions, Retorna ho fa en 795. 

Si desglossem les partides dels primers14, veiem que xifra en 910 milions els costs directes, que 

inclourien compensacions econòmiques a comerços), recollida i recomptes d'envasos i 

transport del material. No es desglossa cada una d'aquestes partides, així que en aquest 

aspecte l'anàlisi  queda una mica despenjat. També parla de la necessitat d'invertir 45 milions 

en campanyes de comunicació i publicitat per conscienciar del canvi a la societat, sumant el 

cost que suposaria crear aquesta estructura. Per acabar, numera en 13 milions anual el cost de 

                                                           
12 Es pot veure aquest gràfic a l'annex 8. 

13 Vegeu l'annex 9 per observar la comparativa de costos en aquest aspecte. 

14 A l'annex 10 podem veure els ingressos anuals d'un SDDR, segons l'estudi de Eunomia. 
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l'immobilitzat financer esmentat en el punt anterior (255 milions a un cost de capital del 5%, 

13 milions d'euros). 

L'associació Retorna, marca en 795 milions d'euros el cost anual del sistema. Tot i que els 

números són relativament semblants (i més si comparem l'anterior apartat, on la diferència 

era de 687 milions), la forma de distribució està més desglossada i més explicada als apèndixs 

tècnics que ens ofereix l'estudi d'Eunomia.  Així doncs, Retorna calcula que els costos de 

manipulació dels minoristes (despeses en mà d'obra, cost de l'espai ocupat als minoristes i cost 

de les màquines de devolució d'envasos) serien d'uns 648 milions d'euros. És a dir, un 81,5% 

del total de les despeses, fet que ens indica la importància que dóna aquest estudi al 

minorista, sense poder-ho contrastar-lo amb el de Ecoembes, al no tenir desglossades les 

despeses. Aquesta enorme quantitat es deuria a l'espai que els comerços utilitzarien per les 

màquines de retorn d'envasos (MRE) o per guardar els envasos retornats manualment, els 

costos d'instal·lació i funcionament de les MRE i els costos de mà d'obra associada a la buidada 

de les MRE, la recollida manual d'envasos i l'assistència a la recollida d'envasos retornats per 

part d'empreses de logística o pel sistema de transport del propi minorista. La resta, 147 

milions, ho comptabilitza a despeses de transport, manteniment del sistema central i la 

recollida i recompte d'envasos. 

Tot i no tenir desglossats els costos de Sismega, Enric Ibañez ens va explicar que, 

principalment, les despesses serien el transport de petit comerç fins a fàbrica de compteig. 

Amb el que això significaria: "Si a Catalunya hi ha 10-12 plantes de triatge... amb una planta de 

compteig no en tindries prou. Amb sort, com a mínim 5 o 6. I per anar bé, 10.", recordant que 

l'estudi de Eunomia nomès en contava una en l'àmbit estatal. En aquest mateix aspecte, 

Mitjans ens comentava que envasadores i distribuïdors difonen constantment la idea de que el 

SDDR és un disbarat econòmic i ecològic. "En cap moment expliquen perquè hi ha 40 estats o 

regions arreu del món amb un SDDR, i cap s'ha fet enrere", replicava. 

4.2.3. INGRESSOS ANUALS 

Per tal de fer front a les despeses derivades dels sistemes alternatius de reciclatge, les dues 

entitats presenten diferents propostes en funció de les despeses anuals explicades en l'apartat 

anterior.  

Per tal de cobrir els 910 milions de despesa anual, Ecoembes divideix els ingressos en 4 

apartats en concret. Primerament, la venda de material reciclat, que suposaria l'ingrés de 69 

milions, fent els comptes en base la mitjana histròricadel mercat europeu dels ultims anys. 

També comptabiltiza 9 milions d'ingrés per la publicitat que es realitzaria a les màquines de 
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devolució situades a tots els supermercats, i 307 milions pel depósit corresponent al 10% 

d'envasos no retornats i que el sistema imputaria com a ingrés. Fins aquí hi ha els suposats 

ingressos que donaria el sistema per si mateix. La resta, 583 milions, els imputa a un impost a 

càrrec de tots els consumidors. 

La divisió dels 795 milions per part de Retorna és ben diferent. El seu finançament (el qual 

podem veure a l'Annex 6, en comparació a les despeses) es basa amb el principi marcat per la 

normativa europea i recolzat per molts ecologistes: "qui contamina, paga", sense repercutir 

costos a aquella part de la societat que no contamina. Així doncs, els ingressos es divideixen en 

tres grans blocs. El primer és la venta de materials als recicladors privats. El conjunt d'aquesta 

partida són 176 milions, en contrast dels 69 que marca Ecoembes en la mateixa partida. 

L'explicació rau en que el material reciclat serà de major qualitat, i se'n treurien més beneficis. 

Tanmateix, el material que es continuarà reciclant fora de l'àmbit SDDR, millorarà la seva 

qualitat, al veure's reduida la quantitat d'envasos diferents que reben les fàbriques 

actualment. Una altra partida són els 385 milions que es calcula que s'obtindrien dels envasos 

no retornats. És una xifra molt semblant a la presentada per Ecoembes, i quadra si tenim en 

compte que el seu estudi no inclou tants materials al SDDR presentat. Per acabar, la resta de 

costos, 234 milions, els haurien de pagar els fabricadors d'envasos, amb una taxa que es 

calcula que seria de 1,3 céntims per envàs. Aquesta taxa provocaria també la disminució de la 

taxa que actualment els fabricants d'envasos han de pagar per la contribució al sistema de 

reciclatge actual de punt verd.   

Segons Mitjans, la fiança garanteix la penalització del consumidor que no recicla, sortint 

reforçada així la figura del reciclador. Per contra, Ibañez ens comentava que donar el valor a un 

objecte que no en té és un perill especulatiu, i que provoca que el simple transport d'etiquetes 

hagi d'anar amb furgonetes blindades per tal de no ser robades. 

5. CONCLUSIONS 

Com hem pogut comprovar, les diferencies entre els dos estudis són molt pronunciades, 

arribant a alguns extrems que xoquen frontalment. Com és evident, cada associació ha 

obtingut un resultat que l'avala, i per això creiem oportú realitzar un seguit de apunts que 

caldria tenir en compte a l'hora de noves investigacions futures. 

Pot ser sense adonar-nos-en, però durant aquest treball hem donat la volta sencera al cicle de 

la política pública, que descrivíem tot just al principi. S'ha avaluat la política actual, s'ha 

detectat un problema, hem vist qui són els actors bàsics de tota la roda, i ara mateix 
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formularem la nostra alternativa, la que després de mesos d'investigació, hem considerat com 

a conclusió, que seria la millor per la societat. Ara tocaria la decisió legislativa (difícil de dur a 

terme com a persona individual, però factible almenys de comunicar-los-hi si es convenç a una 

associació que cregui en el mateix) i esperar-ne una futura implementació i posterior 

avaluació. 

5.1. L'ALTERNATIVA 

Ha arribat el moment culminant del cicle d'una política pública: la formulació d'una alternativa 

que després de mesos d'investigació, ens ha permès arribar a una proposta i a una conclusió 

d'allò que seria el més positiu per la societat. 

he arribat a la conclusió que seria el més positiu per la societat.  

Creiem que el primer pas per conscienciar i analitzar si la societat és capaç d'utilitzar un model 

alternatiu seria, precisament, el retorn d'ampolles de vidre, el qual l'estudi de Sismega no 

contempla, però que esdevé una part molt important en tant que tonatge i volum de residus15.  

Començar amb aquest tipus de material, tindria avantatges clars com, per exemple, 

l'experiència que ja es té amb el sector Horeca,en el qual empreses privades com el grup 

CocaCola o Damm, que mitjançant els seus canals de distribució, fan un ús constant de la 

reutilització dels seus envasos. El funcionament és simple: quan un distribuïdor porta una caixa 

de refrescos a un bar, aquest li paga els refrescos i una fiança per cada ampolla. A canvi, l'amo 

del bar li retorna una altra caixa amb ampolles buides del mateix refresc, i rep la fiança de 

tornada. El procés que segueix l'empresa fabricadora de la beguda és el de rentat de la 

mateixa botella i posterior reutilització. En funció de quin tipus de vidre estem parlant, una 

botella es podria arribar a reutilitzar fins a 80 vegades. Un procés, evidentment, més econòmic 

que fondre tots els vidres del contenidor verd i convertir-los en vidre una altra vegada. Aquests 

serien uns actors que actualment no tenen implicació directa en el model actual de política 

pública, però que convindria involucrar-los per tal d'obtenir majors beneficis en el conjunt. 

La raó del perquè no es fa el mateix en supermercats i petit comerç és que de la gestió del 

vidre se n'encarrega Ecovidrio, i així resulta més econòmic pel mateix fabricant utilitzar 

envasos d'un sol ús. Faria falta, doncs, un canvi del sistema en general, que encoratgés al 

fabricant a la reutilització. 
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 Vegeu l'annex 11 la quantitat de tones de vidre que es comercialitzen anulament. 
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La tecnologia de rentat és una evidencia, doncs grans empreses l'utilitzen per satisfer el servei 

de distribució a Horeca. No és excusa, doncs, raonar que és una despesa molt elevada. En el 

supòsit que haguessin de potenciar aquest tipus de maquinaria, es podrien argumentar, fins i 

tot, subvencions a empreses privades que ho fomentessin. 

Segons Fedishoreca, associació del sector d'empreses de distribució a Horeca, un 49% del seu 

volum són envasos reutilitzables, i volen que aquest nombre augmenti, tant per temes 

mediambientals com econòmics16. 

A més a més, no seria necessària la gran inversió en maquinaries MDE, que serveixen 

únicament per materials com les botelles de plàstic de diferents productes. De fet, si totes les 

màquines haguessin de ser del mateix format (és a dir, del mateix fabricant), seria un únic 

fabricador (possiblement, l'actual fabricador de totes les màquines a Alemanya) el qui 

s'emportaria la totalitat de la facturació en aquest concepte. I no estem pas parlant de xifres 

menors: unes 30.000 màquines a 20.000€ cadascuna suposarien uns 600 milions d'euros de 

transacció. Per aquest motiu, hi ha gent que només hi veu purs interessos econòmics darrera 

de tot aquest moviment. 

Dur a terme aquesta iniciativa de SDDR en envasos de vidre  ens permetria, per un costat, 

mirar si la societat s'adapta al canvi i és favorable a un canvi de sistema més profund. Per un 

altre costat,ens permetria fer-ho sense una gran despesa inicial (hauriem de tenir en comte els 

costos que suposarien l'increment de lloc ocupat als comerços i el posterior transport)17. 

Aquestes despeses es podrien veure suportades en part pels envasos no retornats (recordem, 

sempre seguint la filosofia del "qui contamina, paga") i la disminució de l'ús del contenidor 

verd, ja que hi haurà menys materials que s'hi podran tirar (parlem d'envasos de vidre que no 

poguessin ser sotmesos al SDDR, com per exemple pots de tomàquet fregit o altres materials 

que no poguessin garantir una correcta neteja) i la freqüència de buidatge es podria considerar 

com una compensació amb el sistema SDDR. En aquest sentit, també s'instauraria una taxa 

pels envasos que entressin en aquest àmbit. Una taxa, és clar, que compensés l'ús de 

maquinaries de neteja de ampolles sense esdevenir un procés molt més car que el fins ara 

utilitzat. 
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 http://www.alimarket.es/noticia/124339/El-canal-Horeca-quiere-mas-envase-reutilizable 
17

 Tal com va comentar Fischer, a Alemania hi va haver algunes problemes durant els tres primers anys, 
ja que el consumidor havia de tornar obligatòriament l'envàs a l'establiment on l'havia comprat.  Això va 
comportar importants crítiques al sistema, fins que a l'any 2006 es va arribar a un acord que va 
permetre el fet de poder tornar els envasos a qualsevol establiment. 
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També seria necessari convèncer al govern per tal de potenciar i subvencionar productes que 

es puguin reutilitzar, evitant així la constant utilització de productes d'un sol ús. No només 

s'evitarien costos ambientals sinó que també millores econòmiques i ecològiques (el procés de 

fondre vidre és molt complicat, contaminant i costós en comparació al de neteja d'envasos). 

De fet, com ja hem comentat, la nova llei de residus prioritza la reutilització davant del 

reciclatge.  

Pel que fa la construcció de plantes de recompte, com ja hem comentat, la diferència és  

abismal entre els dos estudis, arribant els dos a extrems inversemblants. Si considerem com a 

productes del SDDR només ampolles de vidre, no serien necessàries la construcció de les 

plantes, doncs serien les empreses privades les qui, per elles mateixes, s'encarregarien del 

procés i en sortirien guanyant. 

Complementar el SIG amb un SDDR ha obtingut molts bons resultats en alguns països, tot i que 

això no vol dir que hagi de funcionar igual a tot arreu. S'actua d'una manera o altra en funció 

de les característiques d'una societat. Segons ens va comentar Fischer, a Alemanya el sistema 

de depòsit és obligatori degut a un decret de 2003 dictaminat pel govern federal (anteriorment 

existia el sistema utilitzat avui en dia a Espanya), i els Länder
18 tenen la responsabilitat de 

controlar la normativa. Tot i així, el sistema és organitzat per empreses privades. D'altra 

banda,a les illes Canàries, per exemple, ja han aprovat una llei per fer ús del SDDR en tots els 

materials. Allà, al ser una illa i degut a cert tipus de turisme, han cregut convenient tirar-ho 

endavant, ja que té beneficis que no es  plasmen al paper, com la major netedat dels carrers i 

l'illa en general. Els costos són més elevats amb SDDR, però això no vol dir que no hagi de 

compensar. 

Considerem que un SDDR amb només envasos de vidre serviria, en part,com a prova pilot. No 

parlem d'una petita prova que analitzaria el comportament d'una població en un territori 

concret, sinó d'un estil de reciclatge, el qual no sabem si als ciutadans espanyols els hi 

agradaria tornar, tenint en comte que fa no molts anys, el sistema utilitzat era precisament 

molt semblant al proposat en aquesta secció. De fet, l'implantació d'una política pública depèn 

en part del càlcul costos-beneficis dels actors implicats.  

Creiem convenient acabar aquest treball parlant de les persones i de la societat, ja que, al cap i 

a la fi, tot aquest treball ha estat realitzat per intentar millorar la qualitat de vida dels 

ciutadans i conscienciar-los del camí que hi ha per recórrer.  
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 Els Landers són els 16 estats en que la República Federal Alemanya està dividida. 
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Si comencem per les autoritats politico-adminsitratives, cal dir que actualment, hi han 

constants moviments amb la llei que ens envolta, i que tot i que els grups protagonistes hi 

estan involucrats de forma molt activa, pensem que la societat no està al corrent de la seva 

importància en aquest moviment. Poc va ser el debat mediàtic que es va obrir arran de 

l'elaboració de la ultima llei de residus, tot i involucrar-hi tota la població. 

Les autoritats tenen molt a dir pel que fa el sistema de reciclatge espanyol, pel simple fet de 

ser els òrgans que realitzen la legislació i execució de la llei. Seguint la nostra proposta, haurien 

d'apostar per més conscienciació social en aquests temes, i pressionar-los per no redactar lleis 

tant ambigües que poden resultar ser paper mullat si al final no s'adopten mesures pel canvi 

de sistema. 

Podríem considerar com a beneficiats del sistema tota la societat en general (com a 

conseqüència de la reducció de residus, i parlant en l'àmbit mediambiental). Els consumidors 

recicladors i fabricants de begudes embotellades que entressin a l'àmbit del SDDR obtindrien 

un benefici directe obvi (els consumidors pagarien menys impostos pel que fa recollida 

selectiva de vidre, i els fabricants reduirien el cost de producció). 

Un benefici indirecte l'obtindrien els minoristes, ja que, tot i que haurien de fer front al cost 

d'emmagatzematge d'envasos i manipulació dels mateixos, es veurien compensats per ajuts 

econòmics que donaria el sistema i una possible reducció del preu del producte, degut als més 

baixos costos de producció per part de fabricants. 

Els principals afectats del sistema serien els consumidors que no reciclen (és a dir, els qui 

causen el problema). I si parlem en clau purament econòmica, els fabricants d'envasos no 

estarien a favor d'aquest canvi de llei, doncs la reutilització frenaria l'actual ús massiu 

d'envasos d'un sol ús i provocaria un descens molt importants en les seves vendes.  

Per resumir-ho en poques paraules, i tal com diu ÁLVAREZ (2011) a un article penjat a la xarxa, 

la clau seria potenciar les millors coses dels dos sistemes, tenint en compte les necessitats de 

la societat que viu en un territori19. 

Així doncs, a mode de breu resum, nosaltres apostaríem per continuar amb el sistema SIG que 

existeix actualment, però afegint el sistema SDDR als envasos de vidre, i depenent dels 

esdeveiments i de la reacció de la societat, plantejar-nos ampliar l'àmbit del SDDR. 
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 A l'Annex 12 podem veure una simple comparativa entre els dos sistemes 
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6. POST SCRIPTUM 

Ens cal fer, a tothom, una intensa reflexió sobre com estan construïdes moltes coses al nostre 

voltant. No en som conscients, però de coses que veiem cada dia i no prou ben fetes, n'hi ha 

un bon grapat, i els nostres ulls no les poden captar. 

Jo mateix he necessitat una estança de 5 mesos a Alemanya i la posterior recerca  d'informació 

durant els últims dos trimestres per tal d'adornar-me de com d'important i de gran pot ser un 

tema que a priori sembla tan simple com aquest. Tothom pensa que per ser respectuós amb el  

medi ambient el millor que pots fer és tirar cada dia les escombraries al lloc adequat. I de fet, 

segurament ho és, tal com està muntat el sistema.  

A algú, de tant en tant, se li canvia el xip. El cervell et fa un click i et preguntes el perquè de les 

coses. A mi aquest click em va passar quan vaig entrar per primer cop a un supermercat 

alemany, i des de llavors he fet tot el possible per mirar si a la meva terra s'estava reciclant de 

la manera més òptima possible. 

Des d'aquest petit racó, vull animar a la gent que ho arribi a llegir a no interpretar aquests 

canvis de xips com una simple picada de la curiositat, sinó com un repte d'un abast 

inimaginable: la possibilitat de canviar el món i de millorar-lo. 
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ANNEX 1: FUNCIONAMENT DEL SDDR 

 

FONT: http://www.retorna.org/ca 
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ANNEX 2: FUNCIONAMENT DEL SIG A ESPANYA 
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ANNEX 3: CICLE D'UNA POLÍTICA PÚBLICA 

 

FONT: Elaboració pròpia a partir de SUBIRATS et al. (2008, 44-45) 
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ANNEX 4: EL TRIANGLE DE BASE DELS ACTORS D'UNA POLÍTICA PÚBLICA 

 

FONT: Elaboració pròpia a partir de SUBIRATS et al. (2008, 66) 
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ANNEX 5: ENTREVISTES REALITZADES DURANT EL TREBALL 

Entrevista a THOMAS FISCHER, representant de Deutsche Umwelthilfe, Project Manager, 

format online (via mail), en data 26/02/2013 

Entrevista VICTOR MITJANS, representant de Retorna, director d'estudis, format online (via 

mail), en data 08/05/2013 

Entrevista a SARA FERNÀNDEZ, representant de Ecovidrio, gabinet de comunicació, format 

online (via mail), en data 08/05/2013 

Entrevista a ENRIC IBÀÑEZ, representant de Ecoembes, Delegat de la zona Catalunya, haguda a 

la seu de Ecoembes a Barcelona, en data 03/06/2013. Durada: 76 minuts 
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ANNEX 6: COMPARATIVA DE CÀLCUL D'ENVASOS SOTMESOS AL SDDR (NOMBRE I TONATGE) 

TAULA 1: NOMBRE D'ENVASOS SOTMESOS A SDDR, SEGONS SISMEGA 

 

FONT: Extret de l'estudi presentat per SISMEGA S.L. CONSULTORES (2011, 6) 

TAULA 2: FLUX DE RESIDUS D'ENVASOS A ESPANYA EN TONELADES (2008) 

 

FONT: Extret de l'estudi presentat EUNOMIA RESEARCH & CONSULTING LTD (2012, 27) 
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ANNEX 7: COMPARATIVA INVERSIONS INICIALS DEL SDDR 

TAULA 3: INVERSIÓ INICIAL, CALCULADA PER SISMEGA 

 

FONT: Extret de l'estudi presentat per SISMEGA S.L. CONSULTORES (2011, 7) 

 

L'estudi de Eunommia no calcula una gran despesa inicial, al cargar-ho tot com a amortització, 

als costos anuals. La seva única inversió inicial seria la de 32 milions d'euros per crear un 

sistema central i 1,7 milions per a que els fabricants canviesin l'etiquetatge. 

FONT: Extret de "APÉNDICE TÉCNICO" presentat EUNOMIA RESEARCH & CONSULTING LTD (2012, 62) 
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ANNEX 8: Nº DE COMERÇOS A ESPANYA,SENSE HORECA 

 

FONT: Extret de l'estudi presentat per SISMEGA S.L. CONSULTORES (2011, 6) 
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ANNEX 9: COMPARATIVA DESPESES/INGRESSOS ANUALS DEL SDDR 

TAULA 4: COST I INRGEÉ ANUAL DE CADA COMPENENT DEL SDDR, SEGONS EUNOMIA 

 

FONT: Extret de l'estudi presentat EUNOMIA RESEARCH & CONSULTING LTD (2012, 42) 

 

 

 

 

 

 

TAULA 5: COST ANUAL DE CADA COMPENENT DEL SDDR, SEGONS SISMEGA 

 

FONT: Extret de l'estudi presentat per SISMEGA S.L. CONSULTORES (2011, 7) 
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ANNEX 10: INGRESSOS ANUALS DEL SDDR 

TAULA 6: INGRÉS ANUAL DE CADA COMPENENT DEL SDDR, SEGONS SISMEGA 

 

FONT: Extret de l'estudi presentat per SISMEGA S.L. CONSULTORES (2011, 8) 
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ANNEX 11: TONELADES DE MATERIAL AMB DIPÒSIT A ESPANYA EL 2009 

TAULA 7: TONELADES DE MATERIAL AMB DEPÒSIT COMERCIALITZATS A ESPANYA EL 2009 

 

FONT: Extret de "APÉNDICE TÉCNICO" presentat EUNOMIA RESEARCH & CONSULTING LTD (2012, 13)  
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ANNEX 12: COMPARATIVA SIG - SDDR 

 

FONT: Extret de " SIG y SDDR. ¿Trabajo en equipo?”, article de Maria Álvarez Ruiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


