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PIMEC i l’Agència de Residus de Catalunya creen un grup de 
treball per impulsar l’eficiència ambiental del teixit empresarial 

 
La comissió de Sostenibilitat de PIMEC alerta sobre la incertesa de les pimes davant el 
fet que la nova llei estatal de residus crea un impost que grava els mateixos elements 
que el cànon català i demana les Administracions Públiques que aclareixin qui ho 
gestionarà.  

Barcelona, 22 d’abril del 2022. PIMEC i l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) 
han acordat la creació d’un grup de treball per impulsar l’eficiència ambiental del 
teixit productiu català, a través d’eines que ajudin les pimes a calcular l’impacte 
positiu que suposa fer una reducció de residus. Tot això, es farà a través dels 
indicadors de mesura més adequats per a cada tipus d’empresa, aspecte que recull 
l’esborrany de la llei de residus catalana en relació als indicadors d’eficiència ambiental. 

Al llarg d’una reunió entre els membres de la comissió de Sostenibilitat de PIMEC i el 
director de l’agència, Isaac Peraire, la patronal ha alertat sobre la incertesa que suposa 
per a les empreses el fet que la llei estatal de residus que s’acaba d’aprovar crea un 
impost nou que grava els mateixos elements que ja grava el cànon català de 
residus. Per això, ha demanat a les Administracions Públiques que aclareixin com i 
qui ho gestionarà, abans de l’entrada en vigor de la normativa estatal el pròxim 1 
de gener del 2023. En aquest sentit, s’ha posat de manifest que la llei preveu que les 
CCAA puguin fer la gestió i s’ha destacat que el nivell de reciclatge al qual s’ha arribat 
a Catalunya està molt per sobre de la majoria de comunitats autònomes. A més, 
Peraire ha explicat que “tot dependrà del marge de maniobra que l’ARC tingui respecte 
a quines accions destinar el nou cànon”, tot afegint que aquesta decisió depèn de l’acord 
al que s’arribi amb l’estat espanyol. 

En relació a la nova llei catalana de residus, la qual es troba en procés de preparació, 

el director de l’agència ha assegurat que “actualitzarà la normativa sobre residus, 

tractant conceptes com l’SDDR, els Sistemes de Responsabilitat Ampliada del 

Productor per alguns productes, els productes plàstics d’un sol ús i l’Economia 

Circular”. Així mateix, ha ofert als membres de PIMEC “ponts de diàleg, 

independentment dels períodes preceptius de participació pública que ja marca la llei”. 

Finalment, a la trobada s’ha abordat la recent aprovació del Pla d’Acció de Compra 

Pública Verda de Catalunya, el qual afecta a tots els organismes de la Generalitat i 

estableix les línies estratègiques a seguir. 

 

 

 


