SOSTENIBILITAT AL COMERÇ
Del Punt Verd al packaging sostenible

- NOU MARC LEGAL -
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D’ON VENIM
Llei d’envasos 11/97

SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ (SIG)

Aquesta llei ja marcava l’obligació als comerços de ser responsables dels
envasos que posen al mercat

Model col·lectiu i col·laboratiu com a fórmula per fer eficients els
processos i reduir l’impacte econòmic i ambiental.
Sistema que permet als comerços complir les seves obligacions
de manera col·lectiva i eficient.

Comercialitzen productes envasats amb marca pròpia o de distribució.
Envasen o fabriquen productes.
Importen productes envasats.
Subministren els seus productes juntament amb bosses, embolcalls o
qualsevol envàs.
Comerç en línia de productes / e-commerce.

Obligacions informatives i financeres del comerç
petit i mitjà

En

PUNT VERD
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Acredita que l’empresa que facilita l’envàs està complint la
Llei 11/97, d’envasos i residus d’envasos, a través de la seva
adhesió al SIG.
L’empresa contribueix econòmicament amb el pagament
d’una tarifa anual per sufragar el cost de la recuperació i el
reciclatge d’envasos.

ACTUALITZACIÓ DEL MARC LEGAL
Noves directives europees, nova Llei de residus i nou
Reial decret d’envasos

Procés de transposició de les directives europees de residus (2018/851), d’envasos (2018/852) i de productes plàstics d’un sol ús (SUP)
(2019/904) a la normativa espanyola en els documents següents:

Llei 7/2022, de residus i sòls contaminats per a una
economia circular
Aprovada el passat 8 d’abril de 2022

Projecte de reial decret (RD) d’envasos
Substituirà la Llei d’envasos actual. Està en procés d’elaboració i es preveu
aprovar-lo en un Consell de Ministres a finals de 2022

En posar envasos al mercat, el comerç se segueix considerant productor.
Els envasos denominats de servei, es defineixen de manera específica.

ACTUALITZACIÓ DEL MARC LEGAL
QUINA RESPONSABILITAT TENIU COM A PRODUCTORS?
Traslladar informació relativa als envasos que poseu al mercat.
Finançar el cost de la gestió del residu d’aquests envasos.
Complir els objectius que s’inclouen en la norma.
Fomentar la reducció d’envasos d’un sol ús i l’ús d’envasos reutilitzables.

Sistema integrat de gestió (SIG)

Sistema col·lectiu de
responsabilitat ampliada del productor (SCRAP)

Ecoembes és un SCRAP (anteriorment, SIG) per als envasos domèstics.
A través d’Ecoembes es pot donar resposta a aquests requeriments normatius per a aquest tipus d’envasos.

NOU REGISTRE
DE PRODUCTORS

El nou RD que s’està tramitant inclou una exigència més gran
d’informació per als comerços, en obligar-vos a estar inscrits al Registre
de productors i a informar el Ministeri dels envasos que poseu al mercat
a través d’aquest registre.

Els productors que introdueixin al mercat menys de 15 tones a l’any
d’envasos podran proporcionar la informació de manera simplificada.

Excepció al registre per a envasos de servei quan els productors
introdueixin al mercat menys de 500 kg d’envasos a l’any; els
fabricants, importadors o adquirents d’aquests envasos seran qui
estaran obligats a la inscripció de manera única.

VIES PER GESTIONAR ENVASOS A TRAVÉS DE L’SCRAP D’ECOEMBES
Com a intermediaris, compliran en nom del
comerç amb les seves dues obligacions:
FABRICANT D’ENVASOS

A TRAVÉS
D’INTERMEDIARI

DECLARACIÓ
D’ENVASOS A
TRAVÉS DEL

DISTRIBUÏDOR D’ENVASOS

FABRICANT/
DISTRIBUÏDOR

Financeres

pagament del Punt Verd

Report
d’informació

que es trasllada al
Registre de productors
AVANTATGES

El fabricant/distribuïdor declara els envasos a
l’SCRAP

ENVASOS DE SERVEI

Signen un contracte amb Ecoembes

COMERÇOS

GESTIÓ DIRECTA
INDIVIDUAL

DECLARACIÓ

Paguen una quota de subscripció per adhesió

D’ENVASOS

de 300 o 600 € (segons facturació)

INDIVIDUAL A TRAVÉS
RESTAURANTS, BARS

DE CADA COMERÇ,
RESTAURANT...

Declaren finançant anualment a Ecoembes
pels envasos comercialitzats a través d’una
declaració detallada
Informen el Registre de productors

REDUCCIÓ DEL CONSUM DE DETERMINATS PRODUCTES (GOTS DE PLÀSTIC /
ENVASOS ALIMENTARIS)

50 %

70 %

2026

2030

REDUCCIÓ DEL PES DELS ENVASOS

OBJECTIUS
DE PREVENCIÓ

13 %

15 %

2025

2030

INTENTAR REDUIR EL NOMBRE D’AMPOLLES DE PLÀSTIC DE BEGUDES

20 %
2030

S’estableix que el 2030 els envasos hauran de ser

100 % RECICLABLES O REUTILITZABLES

OBJECTIUS
DE REUTILITZACIÓ

1

2

OBJECTIU DE
REUTILITZACIÓ

BEGUDES

10 %

- 2030

TOTAL ENVASOS

5%

- 2030

10 %

- 2035

AIGUA
ENVASADA

30 %

- 2025

50 % - 2030
CERVESA

80 %

- 2025

90 % - 2030

BEGUDES
REFRESCANTS

70 %

- 2025

80 % - 2030
ALTRES

25 %

OBJECTIU DE
REUTILITZACIÓ

CANAL COMERCIAL I INDUSTRIAL

CANAL HORECA

CANAL DOMÈSTIC

3

OBJECTIU DE
REUTILITZACIÓ

- 2025

30 % - 2030

Es fixen objectius de reciclatge d’envasos del 65 % el 2025 i del 70 % el 2030

20 %

- 2030

30 %

- 2035

ALTRES MESURES
que afecten el comerç
DIRECTAMENT

REDUCCIÓ D’ENVASOS

PRESENTACIÓ DE FRUITES I
VERDURES FRESQUES I
SENCERES A GRANEL

Els comerços minoristes d’alimentació ≥

(≤ 1,5)

400 m2 destinaran al menys el 20 % de la

Informar els clients de les repercussions

seva àrea de venda a productes sense

ecològiques i obligació de gestió

embalatge.
1 de gener de 2023

(comerços ≥ 300 m2).
1 de gener de 2023

OBLIGACIÓ D’OFERIR AIGUA
NO ENVASA I GRATUÏTA

A l’hostaleria i la restauració.
Promotors d’esdeveniments festius,

PROHIBICIÓ DE DISTRIBUIR
GRATUÏTAMENT:
Gots de begudes, inclosos taps i tapes.
Recipients per a aliments de consum
immediat o per emportar-se.

culturals o esportius.
A partir de 2023

ALTRES MESURES
que afecten el comerç

PROHIBICIÓ DE PRODUCTES DE
PLÀSTIC D’UN SOL ÚS

REUTILITZACIÓ
Els establiments de venda de productes frescos, begudes o aliments cuinats

Palles, bastonets, plats, agitadors de begudes,
coberteries o recipients d’aliments i begudes
de poliestirè expandit.

hauran d’acceptar recipients reutilitzables.

OBLIGACIÓ DE PARTICIPAR EN ELS SDDR
QUE S’ESTABLEIXIN

Assegurar la disponibilitat d’envasos reutilitzables (comerços ≥ 300 m2).
Posar a disposició dels consumidors un mínim de referències d’envasos

Són sistemes en què els consumidors que compren

reutilitzables de begudes.

un producte paguen una petita quantitat de diners

Implantació en funció de la mida del comerç: des de 2025 per als > 300 m2 i des

que se’ls reemborsarà quan, un cop hagin acabat de

de 2026 per als < 300 m2.
Substituir safates i altres productes monodosi de plàstic per alternatives
reutilitzables o d’altres materials: plàstics compostables, fusta, paper o cartró.

fer-lo servir, portin el residu generat a un punt de
recol·lecció.

ALTRES MESURES
MARCATGE D’ENVASOS

El comerç haurà de tenir en compte el marcatge que porten els envasos a l’hora d’adquirir-los per complir les obligacions següents:

Obligació de marcatge per als gots de
begudes fabricats amb plàstic

Obligació d’indicar la fracció o contenidor on dipositar
els envasos

Obligació de marcar si és un envàs reutilitzable
Obligació de marcar si l’envàs participa en l’SDDR
Obligació de marcar els envasos compostables
amb certificat segons la norma UNE 13432
Obligació de marcar els envasos compostables
domèstics o industrials amb el text “No
l’abandoneu al medi ambient”

VOLUNTARI
La reciclabilitat de l’envàs

La quantitat de material reciclat que incorpora

El símbol acreditatiu de l’SCRAP (Punt Verd)

PROHIBICIÓ
Es prohibeix el marcatge amb les paraules “Respectuós amb el medi ambient” o equivalent que pugui induir a l’abandonament del residu al medi.

ALTRES MESURES
que afecten el comerç
INDIRECTAMENT

Impost per als envasos plàstics
no reutilitzables

Impost de dipòsit en abocador

Si els fabricants, importadors o adquirents assumeixen aquest impost,
s’incrementarà el cost de l’envàs no reutilitzable fet amb plàstic verge en
0,45 €/kg.
Aquest impost no afectaria la incorporació de plàstic reciclat.
Entrada en vigor: gener de 2023

L’import de l’impost variarà, en funció del tipus de residu, entre 40 €/t i 1,5 €/t per als
residus que enviïn a l’abocador i els residus que generin.
Entrada en vigor: gener de 2023 (excepte a Catalunya, on ja s’aplica)

MÉS CONSCIÈNCIA CIUTADANA
com a motor de canvi

Empreses socialment responsables

Avançar cap a l’economia circular

Cultura de consum responsable

MÉS INFORMACIÓ
Ecoembes
C/ del Cardenal Marcelo Spínola 14, Planta 2
28016 (Madrid) - Tfno: 900848382
www.ecoembes.com

