RESOLUCIÓ

GENERALITAT DE CATALUNYA

Núm. Exp.: Q0552/2017/2
Assumpte: Recurs de reposició interposat per l’entitat SIGFITO AGROENVASES, SL
contra la Resolució de renovació de l’autorització com a sistema integrat de gestió
d’envasos de productes fitosanitaris i d’altres envasos d’àmbit agrícola a Catalunya, de 6
d’agost de 2018

Antecedents
I. En data 2 de maig de 2018 el Director de l’Agència de Residus de Catalunya va dictar
proposta de resolució d’autorització del sistema integrat de gestió d’envasos i residus
d’envasos de productes fitosanitaris i d’altres envasos de l’àmbit agrícola promogut per
l’entitat SIGFITO AGROENVASES, SL (en endavant, SIGFITO) amb NIF B-83258004, amb
domicili a Madrid, carrer Arturo Soria, 336, en l’àmbit territorial de Catalunya.
II. La proposta de resolució esmentada va ser notificada a SIGFITO AGROENVASES, SL
en data 11 de maig de 2018 i en data 9 de maig de 2018 a JOVES AGRICULTORS I
RAMADERS DE CATALUNYA, a la FEDERACIÓ DE COOPERATIVES AGRÀRIES DE
CATALUNYA, a UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA, i a l’ORGANITZACIÓ DE
CONSUMIDORS I USUARIS DE CATALUNYA, tot atorgant un termini de deu dies per tal
de formular al·legacions
III. En data 25 de maig de 2018 SIGFITO AGROENVASES, SL va formular al·legacions a
la proposta de resolució, que es donen per reproduïdes.
IV. El Departament de Gestió d’Infraestructures va emetre informe tècnic en data 19 de
juny de 2018, en el qual s’avaluaven les al·legacions formulades des d’un punt de vista
tècnic i se’n proposava l’estimació parcial.
V. El Departament de Gestió Tributària i Ingressos de l’Agència de Residus de Catalunya
va emetre informe en data 27 de juny de 2018, pel qual es desestimava l’al·legació
primera, relativa als criteris per a la determinació de l’import de la fiança, tenint en compte
que la normativa no fixa cap percentatge màxim sobre el pressupost anual en el seu càlcul
i vist que l’import no varia respecte l’autorització anterior.
VI. El Departament de Normativa i Serveis Consultius de l’Agència de Residus de
Catalunya va emetre informe en data 29 de juny de 2018, pel qual s’estimava l’al·legació
novena, relativa les causes de revocació de l’autorització.
VII. En data 6 d’agost de 2018, el president de l’Agència de Residus de Catalunya va dictar
la Resolució de renovació de l’autorització de SIGFITO AGROENVASES, SL com a
sistema integrat de gestió d’envasos de productes fitosanitaris i d’altres envasos d’àmbit
agrícola a Catalunya.
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VIII. En data 24 d’agost de 2018 l’esmentada resolució va ser degudament notificada a
SIGFITO AGROENVASES, SL, JOVES AGRICULTORS I RAMADERS DE CATALUNYA,
a la FEDERACIÓ DE COOPERATIVES AGRÀRIES DE CATALUNYA i a UNIÓ DE
PAGESOS DE CATALUNYA, i en data 21 de setembre de 2019 va ser notificada a
l’ORGANITZACIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS DE CATALUNYA, tot fent menció
expressa als recursos que es puguin interposar.
IX. En data 27 de setembre de 2018, SIGFITO AGROENVASES, SL ha interposat recurs
de reposició davant l’Agència de Residus de Catalunya contra la referida resolució, tot
manifestant el següent:
-

Es considera que l’obligació de dur a terme una traçabilitat dels materials
recuperats i de conèixer el seu ús posterior no hauria de ser inclosa a l’autorització,
en la mesura que és impossible traçar per part de SIGFITO la recuperació de tots
els residus entregats als gestors per al seu tractament. D’altra banda, la traçabilitat
dels materials no queda inclosa entre les obligacions imposades per la normativa
als SIG com a posseïdors dels residus, ja que la responsabilitat finalitza amb
l’entrega a un gestor per al seu tractament i és l’ARC qui ha d’exigir aquesta
traçabilitat a les empreses gestores que realitzen el tractament i els processos de
valorització de reciclatge de materials.
En conseqüència, se sol·licita la supressió de la lletra d) de l’apartat F) del punt
tercer de la part dispositiva.

-

Pel que fa a l’obligació de proporcionar informació diferenciada per als envasos
adherits de forma voluntària, es considera que aquesta obligació no disposa
d’empara legal i comportaria uns costos addicionals que dificultarien
substancialment el desenvolupament de la seva activitat, i excedeix dels límits
previstos per la normativa aplicable.
En conseqüència, se sol·licita la supressió de la lletra c.6) de l’apartat F) del punt
tercer de la part dispositiva, per tal que s’elimini l’obligació de dur a terme una
traçabilitat dels materials recuperats i de conèixer el seu ús posterior.

-

Amb relació a l’obligació de garantir el compliment dels objectius establerts per la
normativa d’envasos, la Llei 11/1997, d’envasos no imposa el compliment dels
objectius esmentats als SIG sinó que recull objectius a nivell estatal que ha de
complir l’Estat però en cap cas no s’exigeix el seu compliment a tots els operadors.
En conseqüència, se sol·licita la modificació de la lletra r) de l’apartat E) del punt
tercer de la part dispositiva, per tal que s’elimini la referència a l’obligació de
“garantir [...] el compliment dels objectius [...]” o, si escau, limitant la seva
responsabilitat.

-

Respecte a l’obligació de garantir els objectius dels plans empresarials de
prevenció (en endavant, PEP), s’al·lega que, d’acord amb la normativa aplicable,
l’obligació de presentar els PEP d’envasos és de les empreses envasadores, que
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En conseqüència, se sol·licita la supressió de la lletra n) de l’apartat E) del punt
tercer de la part dispositiva, per tal que s’elimini l’obligació de garantir els objectius
dels PEP.
-

Amb relació a l’obligació de finançament de les campanyes de sensibilització, es
considera que correspon a les administracions públiques la realització de les
campanyes esmentades i que els SIG poden finançar-les potestativament. També
es considera que no té cap base jurídica l’exigència que les campanyes de
sensibilització i comunicació hagin de ser autoritzades prèviament per l’ARC.
En conseqüència, se sol·licita la supressió de les lletres c) i d) de l’apartat D) del
punt tercer de la part dispositiva, per tal que se suprimeixi l’obligació de finançar les
campanyes de sensibilització.

-

Pel que fa a l’import de la fiança, de 25.000 euros, corresponent al 8 % del volum
de negoci del SIG, s’aclareix que no es qüestiona el percentatge per a calcular la
fiança sinó la base de càlculs, atès que l’article 10.3 del Reglament d’envasos es
refereix al pressupost anual dels SIG però en cap cas al seu volum de negoci.
D’altra banda, s’al·lega que l’import de la fiança ha de ser objecte de revisió en
cada cas, en la mesura que la base de càlcul respecte la qual s’aplica el
percentatge del 8 % varia. Per tant, cal calcular el pressupost anual del SIG al
moment que s’atorga l’autorització.
En conseqüència, se sol·licita la modificació de l’apartat C) del punt tercer de la part
dispositiva amb relació al criteri de càlcul de l’import de la fiança.

X. En data 18 de desembre de 2018, el Departament de Gestió d’Infraestructures de
l’Agència de Residus de Catalunya ha emès informe tècnic en el qual s’avaluen les
al·legacions formulades des d’un punt de vista tècnic i se’n proposa l’estimació parcial.
En data 18 de febrer de 2019 el Departament de Gestió d’Infraestructures ha emès una
addenda aclaridora del contingut de l’informe tècnic de 18 de desembre de 2018.
L’informe esmentat formula les consideracions que s’indiquen a continuació:
a. S’estima parcialment l’al·legació primera, relativa a l’obligació de dur a terme una
traçabilitat dels materials recuperats i conèixer el seu ús posterior, tenint en compte
que, d’acord amb les argumentacions de SIGFITO AGROENVASES, SL, en els
processos de contractació amb empreses gestores de residus ja es preveu que puguin
aportar informació sobre la traçabilitat dels materials recuperats. En aquest sentit, es
considera que cal mantenir aquesta interacció amb les empreses gestores de residus i
estar en disposició de conèixer les principals aplicacions que s’efectuen amb els
materials recuperats.
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D’acord amb aquestes consideracions es proposa modificar el redactat de la lletra d) de
l’apartat F) del punt tercer de la part dispositiva, corresponent a la traçabilitat dels
materials recuperats, en els termes que s’indiquen a continuació:
“SIGFITO ha de dotar-se dels mecanismes necessaris per conèixer la traçabilitat dels
materials recuperats a les instal·lacions de tractament on es gestionen els residus d’envasos
que han contingut productes fitosanitaris i d’altres envasos d’ús i consum professional
agrícola, i estar informat dels usos posteriors d’aquests materials recuperats”
b. S’estima parcialment l’al·legació relativa a la necessitat de proporcionar informació
diferenciada per envasos adherits al sistema de forma voluntària. Es considera
necessari disposar d’una informació diferenciada dels envasos gestionats amb
codificacions de la Llista Europea de Residus (LER) diferents, atès que cada codi
disposa de la seva classificació (Perillós i no perillós). Per tant, és necessari que el SIG
sigui coneixedor dels codis LER amb els quals gestionen els envasos d’àmbit agrari
recollits a Catalunya.
En conseqüència es proposa modificar el redactat del darrer paràgraf de la lletra c.6)
de l’apartat F) del punt tercer de la resolució, en els termes que s’indiquen a
continuació:
“La informació referida a la gestió dels residus d’envasos ha d’estar desglossada segons els
diferents codis de la Llista Europea de Residus (LER). Així mateix, SIGFITO ha de disposar
de la informació conjunta de la totalitat dels residus d’envasos d’àmbit agrícola gestionats”

c.

S’estima parcialment l’al·legació relativa a l’obligació de garantir el compliment dels
objectius de reducció, reciclatge i valorització d’envasos. El fet que els objectius
marcats per la normativa d’envasos i residus d’envasos siguin d’àmbit estatal no
eximeix els SIG de promoure mesures per al compliment dels objectius. En aquest
sentit, es proposa modificar el redactat de la lletra r) de l’apartat E) del punt tercer per
tal de fer constar aquesta obligació:
“SIGFITO ha de promoure, en el seu àmbit d’aplicació, el compliment dels objectius de
reducció, reciclatge i valorització d’envasos, de conformitat amb els percentatges i terminis
previstos a la normativa estatal o comunitària que en cada moment resulti d’aplicació, i
segons el que estableix el Programa general de prevenció de gestió de residus i recursos de
Catalunya (PRECAT20), en la mesura que així ho permeti la millor tecnologia disponible a
les instal·lacions de reciclatge i valorització”

d. S’estima parcialment l’al·legació relativa a l’obligació de garantir el compliment dels
objectius dels Plans Empresarials de Prevenció sectorials. Tenint en compte que,
d’acord amb l’article 3 del Reial Decret 782/1998, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el
desenvolupament i execució de la Llei d’envasos i residus d’envasos, l’obligació
esmentada s’estableix per a les empreses envasadores, es proposa modificar el
redactat de la lletra n) de l’apartat E) del punt tercer
“SIGFITO ha de promoure mesures de prevenció encaminades a la consecució dels
objectius de reducció previstos als Plans Empresarials de Prevenció d’Envasos d’àmbit
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sectorial presentats i aprovats. Les mesures de prevenció posades en marxa pel sistema
integrat de gestió, mitjançant els Plans Empresarials de Prevenció sectorials, s’han de
justificar anualment i assegurar-ne el seu desenvolupament mitjançant els corresponents
informes anuals de seguiment per tal d’aferrnar els objectius de reducció previstos a la
normativa d’envasos i residus d’envasos, així com a la normativa comunitària o estatal que
en cada moment resulti d’aplicació”

e. S’estima parcialment l’al·legació relativa al finançament de les campanyes de
comunicació per al foment de la recollida selectiva d’envasos fitosanitaris i d’altres
productes envasats de consum professional durant la vigència de l’autorització.
Es considera necessari que SIGFITO realitzi campanyes per a la consolidació i el
creixement de les quantitats de residus d’envasos recollides a Catalunya ja que,
malgrat siguin les administracions públiques les que hagin de promoure les campanyes
de comunicació això no significa que aquestes n’hagin d’assumir les despeses
econòmiques. Per tant, es considera necessari mantenir l’obligació esmentada si bé es
proposa modificar el redactat de la lletra c) de l’apartat D) del punt tercer per tal
d’eliminar l’import mínim per a realitzar les campanyes de comunicació, en els termes
que s’indiquen a continuació:
“SIGFITO pot realitzar les campanyes de comunicació que siguin necessàries per donar a
conèixer entre els usuaris el sistema de funcionament de la recollida i gestió dels envasos
de productes fitosanitaris i d’altres productes envasats de consum professional agrari durant
tota la vigència de l’autorització com a sistema integrat de gestió d’envasos”

f.

Es desestima l’al·legació relativa als criteris per a la determinació de l’import de la
fiança, tenint en compte que és el criteri per a determinar l’import de les fiances de tots
dels SIG d’envasos, partint d’un percentatge sobre el volum anual de negoci a
Catalunya, i tenint en compte que la finalitat de la fiança és cobrir un possible
incompliment per part del SIG en la realització de la seva activitat, disposant dels
recursos econòmics necessaris per executar les operacions de gestió de residus
d’envasos que siguin necessàries. Es considera que l’import de la fiança imposada
(25.000 €) és necessari per un possible incompliment de la gestió dels residus
d’envasos per part del SIG.

XI. El Departament de Gestió Tributària i Ingressos de l’Agència de Residus de Catalunya
ha emès informe en data 31 de gener de 2019, pel qual es desestima l’al·legació relativa
als criteris per a la determinació de l’import de la fiança, tenint en compte que és el criteri
imposat per a totes les fiances imposades als SIG d’envasos i vist la normativa no fixa cap
percentatge màxim sobre el pressupost anual en el seu càlcul i que l’import no varia
respecte de l’autorització anterior.
XII. En data 12 d’abril de 2019, el Departament de Gestió d’Infraestructures de l’Agència de
Residus de Catalunya ha emès informe tècnic relatiu als criteris de càlcul de l’import de la
fiança. L’informe esmentat justifica el manteniment del criteri de càlcul establert fins ara
d’acord amb les consideracions que s’indiquen a continuació:
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“La fiança s’estableix per cobrir les despeses derivades de la recollida, transport i gestió de
residus d’envasos d’àmbit agrari que hauria de fer front l’administració en el cas que el
sistema de gestió no garantís el servei en alguna situació excepcional i disposar dels
recursos econòmics necessaris per executar les operacions de gestió de residus d’envasos
que siguin necessàries
Des de la primera autorització a l’any 1997, va quedar establert com a criteri que el
percentatge de la fiança corresponia al 8%, considerant que el 100% del servei es garantia
en 12 mesos i per tant suposa un repartiment mensual equivalent al 8% (100/12=8).
Per tant, aplicar el 8% a la fiança sobre les despeses corresponents a la gestió del residus
d’envasos, garanteix a l’administració assumir el pagament de les despeses econòmiques
que suposarien gestionar, únicament, durant un mes els residus d’envasos en el cas que
SIGFITO no els gestiones correctament.
Aquest criteri d’aplicar el 8% s’ha determinat per part de l’ARC i s’aplica a tots els Sistemes
Integrats de Gestió d’envasos autoritzats a Catalunya.
A les al·legacions i al recurs de reposició a la proposta de Resolució i a la Resolució
presentades, SIGFITO indicava que l’import de la fiança s’ha de calcular sobre el pressupost
anual del sistema i no en funció del seu volum de negoci a Catalunya.
SIGFITO no discutia l’aplicació del percentatge (8%) establert per obtenir la fiança, sinó la
base les càlcul consideren que s’ha de partir de les despeses operacionals dels Sistema,
excloent-hi les despeses del propi personal i d’altres agents externs que no tenen que veure
amb l’activitat operacional de SIGFITO.
Càlculs detallats de l’import fiança
A la documentació de sol·licitud de renovació del Sistema Integrat de gestió d’envasos
d’àmbit agrari a Catalunya (període 2018-2023), s’indicava que el volum anual de negoci a
tot l’Estat per a l’any 2018 corresponia a 3.342.000 €.
Segons les pròpies dades facilitades per SIGFITO, el pressupost anual per assumir les
despeses operacionals del sistema, utilitzades per gestionar (recollida, transport i
tractament) dels residus d’envasos recollits als punts d’agrupament correspon al 55% del
volum de negoci, corresponent a 1.838.100 € per a tot l’Estat.
Sense entrar a debatre el percentatge (55%) estimat per SIGFITO destinat a la gestió de
residus d’envasos del SIG, es desprèn que un 45% del volum de negoci es estructural,
sense que a Catalunya disposin d’oficina ni personal específic.
Durant l’any 2018 es van recollir 4.150 tones de residus d’envasos als Centres
d’agrupament de les 7.342 tones d’envasos comercialitzats a tot l’Estat.
Al dividir el cost assignat a la gestió de residus 1.838.100 € per les 4.150 tones gestionades
com a residus d’envasos, tenim el cost per tona 443 €/t gestionada.
Aquest cost unitari real per tona gestionada de 443 €/t s’han de traslladar a la realitat de
Catalunya, on es posen al mercat 688 tones d’envasos que potencialment esdevindran
residus d’envasos, les quals s’hauran de gestionar assumint el cost per tona, essent un cost
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de 304.726 € necessàries per gestionar la totalitat de tones de residus d’envasos a
Catalunya.
Finalment, s’ha d’establir el percentatge del 8% a l’import de 304.726 € del cost de gestionar
la totalitat dels residus d’envasos a Catalunya, que correspon a un import de 24.378 €, el
qual s’ha arrodonit a 25.000 € per coincidir amb l’import de la fiança imposada a SIGFITO
per la renovació d’autorització del període 2013-2018.
Tenint en compte que a Catalunya hi ha desplegats aproximadament 350 punts
d’agrupament on s’emmagatzemen els residus d’envasos d’àmbit agrari els quals recullen
375 tones anuals, podent arribar a recollir-ne fins a 688 tones, les quals estan classificades
majoritàriament com a perillós, segons la Llista Europea de Residus (LER: 150110), és
considera que l’import de la fiança imposada (25.000 €), és necessària per un possible
incompliment de la gestió dels residus d’envasos per part de SIGFITO”

Per tant, d’acord amb l’informe esmentat, es considera necessari seguir el criteri establert
per a la determinació de la fiança imposada per tal de cobrir possibles incompliments en la
gestió de residus d’envasos per part de SIGFITO.
XIII. En data 29 d’abril de 2019, el Departament de Gestió Tributària i Ingressos de
l’Agència de Residus de Catalunya ha emès informe tècnic relatiu als criteris de càlcul de
l’import de la fiança. L’informe esmentat justifica el manteniment del criteri de càlcul
establert fins ara d’acord amb les consideracions que s’indiquen a continuació:
“Vist l’informe tècnic emès pel Departament de gestió d’infraestructures en data 12 d’abril de 2019
en el qual s’explica el mètode de càlcul utilitzat per calcular la fiança imposada a SIGFITO.
Vist també la informació proporcionada per Sigfito a data 9 de març de 2018 per al procés de
renovació de l’autorització, on s’informa a l’apartat c de l’esmentat informe el següent:
“c) Con respeto a la financiación
Para el 2018 nuestro presupuesto de ingresos asciende a 2.663m€ y unos gastos de 3.342m€. De
media el porcentaje de los gastos correspondientes a los gastos de gestión de los residuos de
envases es de un 55% de los totales”
Atès que en l’esmentat informe tècnic emès pel Departament de gestió d’infraestructures, la xifra
utilitzada per calcular l’import de la fiança s’extreu del pressupost de despeses del SIG (3.342m€)
aplicant-li el percentatge corresponent a les despeses de gestió de residus d’envasos (55%) i
utilitzant el cost per tona per calcular l’import a nivell de Catalunya.
Conclusions
Vistes les consideracions anteriors, es conclou que la base utilitzada per calcular la fiança s’ha
realitzat en funció al pressupost de despeses de gestió dels residus d’envasos, el qual podria ser
equiparat al volum de negoci ja que, tal i com queda reflectit a l’apartat c) de la informació
complementària presentada per SIGFITO a 9 de març de 2018, al ser una entitat sense ànim de
lucre, els ingressos i despeses es difereixen o es compensen amb els de l’any anterior:
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“Siendo una entidad sin ánimo de lucro la diferencia entre los ingresos y los gastos de cada año se
difiere o se compensa con los del año anterior, siendo la política de SIGFITO la de disponer de un
remanente económico suficiente para garantizar la recogida de hasta el 75% de los envases
puestos en el mercado”
Per tant, segons el citat anteriorment, cal mantenir l’import de la fiança establert a la Resolució de
renovació d’autorització de SIGFITO (2018-2023), atès que els càlculs s’han realitzat en base al
pressupost anual, tal com preveu l’article 10.3 del reglament de la Llei d’envasos (Reial Decret
782/1998, de 30 de abril)”.

Per tant, d’acord amb l’informe esmentat, es considera necessari mantenir el criteri seguit
pel que fa a la determinació de l’import de la fiança, en funció del pressupost de despeses
de gestió dels residus d’envasos, tenint en compte que aquest podria ser equiparat al
volum de negoci, atès que, en tractar-se d’una entitat sense ànim de lucre, els ingressos i
les despeses es difereixen o es compensen amb els de l’any anterior.
XIV. D’acord amb l’article 118 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, en data 13 de maig de 2019 es va donar tràmit
d’audiència en fase del recurs de reposició interposat per SIGFITO a l’ORGANITZACIÓ DE
CONSUMIDORS I USUARIS DE CATALUNYA, i en data 14 de maig de 2019 a JOVES
AGRICULTORS I RAMADERS DE CATALUNYA, a la FEDERACIÓ DE COOPERATIVES
AGRÀRIES DE CATALUNYA i a UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA. Cap de les entitats
esmentades ha efectuat al·legacions a l’efecte, en el termini de 10 dies legalment atorgat.
XV. El Departament de Normativa i Serveis Consultius ha emès informe jurídic favorable a
l’admissió a tràmit del recurs interposat, atès que ha estat interposat en temps i forma.
Fonaments de dret
1. D’acord amb l’article 2 del Decret 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificació, la
codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya, la classificació dels residus s'ha de
fer de conformitat amb la llista establerta a la Decisió 2000/532/CE de la Comissió, de 3 de
maig de 2000, entre residus perillosos (P) i residus no perillosos (NP).
D’acord amb el precepte esmentat, s’estima parcialment l’al·legació relativa a la lletra c.6)
de l’apartat F) del punt tercer de la resolució, tenint en compte que el SIG ha de ser
coneixedor dels codis LER amb els quals es gestionen els envasos d’àmbit agrari recollits
a Catalunya.
2. L’article 5 de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos, regula els
objectius de reducció, reciclatge i valorització, establerts a nivell estatal.
D’acord amb el precepte esmentat, s’estima parcialment l’al·legació relativa a la lletra r) de
l’apartat E), relatiu a l’obligació de complir els objectius esmentats, considerant que,
d’acord amb l’informe tècnic del Departament de Gestió d’Infraestructures de 18 de
desembre de 2018 i l’addenda de 18 de febrer de 2019, el fet que les obligacions
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3. Article 3 del Reial decret 782/1998, de 30 d’abril, pel que s’aprova el Reglament per al
desenvolupament i execució de la Llei 11/1997, amb relació al contingut dels Plans
empresarials de prevenció de residus d’envasos.
D’acord amb el precepte esmentat, l’obligació de garantir els objectius dels Plans
empresarials de prevenció s’imposa als envasadors, motiu pel qual s’estima parcialment
l’al·legació relativa a la lletra n) de l’apartat E) del punt tercer, i se’n modifica el redactat.
4. Article 10 de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos, amb relació al
finançament dels sistemes integrats de gestió.
L’apartat 3 de l’article 10 estableix l’obligació de dipositar una fiança, aval bancari o un altre
tipus de garantia en una quantia que, a criteri de l’administració autoritzant, respongui del
compliment de les obligacions de contingut econòmic que derivin de l’actuació dels
sistemes integrats de gestió.
En aquest sentit, es desestima l’al·legació relativa als criteris per a la determinació de
l’import de la fiança, tenint en compte que, d’acord amb l’informe tècnic del Departament de
18 de febrer de 2018 i de l’addenda aclaridora de 18 de febrer de 2019 es considera que
l’import de la fiança establert es considera necessari per al compliment dels objectius del
SIG.
Així mateix, d’acord amb l’informe tècnic del Departament de Gestió Tributària i Ingressos,
es considera necessari mantenir el criteri establert amb relació a la fiança, tenint en compte
que és el criteri imposat per a totes les fiances imposades als SIG d’envasos i vist la
normativa no fixa cap percentatge màxim sobre el pressupost anual en el seu càlcul i que
l’import no varia respecte de l’autorització anterior.
5. El Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de
21 de juliol, en concret, l’article 63 amb relació a les atribucions del president de l’Agència
de Residus de Catalunya i l’article 67, amb relació al règim de recursos.
6. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, en especial, l’article 21, que estableix l’obligació de l’Administració de dictar
resolució expressa i els articles 123 i 124, que regulen l’objecte, la naturalesa i els terminis
per a la interposició del recurs potestatiu de reposició.
7. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya; concretament el seu article 53 que disposa que les
administracions públiques catalanes estan obligades a dictar resolució expressa en tots els
procediments i a notificar-la sigui quina sigui la seva forma i mitjà d’inici.
8. Decret 245/1993, de 14 de setembre, d’aprovació dels Estatuts de l’Agència de Residus
de Catalunya.
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RESOLC

PRIMER. Admetre a tràmit el recurs de reposició interposat per la societat SIGFITO
AGROENVASES, SL contra la resolució de renovació de d’autorització del sistema integrat
de gestió d’envasos de productes fitosanitaris i d’altres envasos d’àmbit agrícola a
Catalunya, atès que ha estat presentat en temps i forma, d’acord amb allò establert als
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques.
SEGON. Estimar en part el recurs de reposició interposat per SIGFITO AGROENVASES,
SL (en endavant, SIGFITO), contra la resolució de renovació de d’autorització del sistema
integrat de gestió d’envasos de productes fitosanitaris i d’altres envasos d’àmbit agrícola a
Catalunya, d’acord amb allò establert en els informes emesos pel Departament de Gestió
d’Infraestructures i pel Departament de Gestió Econòmica Administrativa de l’Agència de
Residus de Catalunya de dates 18 de desembre de 2018 i 31 de gener de de 2019,
respectivament.
TERCER. De conformitat amb apartat l’anterior, la part dispositiva de la Resolució del
president de l’Agència de Residus de Catalunya de 6 d’agost de 2018, per la qual es
renova l’autorització de SIGFITO AGROENVASES, SL com a sistema integrat de gestió
d’envasos de productes fitosanitaris i d’altres envasos d’àmbit agrícola de Catalunya, resta
redactada de la manera següent:
“Primer: Renovar l’autorització del sistema integrat de gestió d’envasos i residus d’envasos
de productes fitosanitaris i d’altres envasos de l’àmbit agrícola promogut per l’entitat
SIGFITO amb NIF B-83258004, amb domicili a Madrid, carrer Arturo Soria, 336, en l’àmbit
territorial de Catalunya.
Aquesta resolució s’entén sens perjudici de les determinacions que resultin de l’aplicació
del marc normatiu vigent a Catalunya.
Segon: La present autorització resta subjecta a les condicions que s’indiquen a
continuació:
A) REGULACIÓ:
Aquesta autorització es regeix per allò establert per la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de
residus, en aplicació del que determina la Disposició Transitòria quarta de la Llei 22/2011,
de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. Respecte a la normativa específica
d’envasos, és d’aplicació allò previst per la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus
d'envasos; el Reial decret 782/1998, de 30 d'abril, pel que s'aprova el Reglament per al
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desenvolupament i execució de la mateixa; i el Reial decret 1416/2001, de 14 de
desembre, sobre envasos de productes fitosanitaris.
També cal donar compliment a allò previst pel Reial decret 252/2006, de 3 de març, de
revisió dels objectius de reciclat i valorització establerts a la Llei 11/1997, de 24 d’abril,
d’envasos i residus d’envasos; i la Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes
de determinats plans i programes en el medi ambient, que en la seva disposició final
cinquena modifica l’apartat 1 de l’article 2 de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i
residus d’envasos. Així mateix, cal atendre a les disposicions contingudes al Reial decret
1311/2012, de 14 de setembre, que estableix el marc d’actuació per aconseguir un ús
sostenible dels productes fitosanitaris.
SIGFITO queda subjecte al compliment de les obligacions derivades de la normativa
referenciada.
B) TERMINI
Aquesta autorització té una vigència de cinc anys i en cap cas no pot ser transmissible a
tercers.
La renovació de l’autorització s’ha de realitzar mitjançant resolució expressa de l’Agència
de Residus de Catalunya i no es pot entendre adquirida de forma tàcita ni pel mer
transcurs del temps.
C) FIANÇA:
A l’efecte de garantir el compliment de les obligacions que corresponen a SIGFITO, de
conformitat amb l’article 10.3 de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, i per tal de fer efectiva la
present autorització, aquesta entitat ha de constituir una fiança per import total de 25.000 €
(vint-i-cinc mil euros). Aquest import és el resultat d’aplicar el 8% del volum anual de negoci
del sistema integrat de gestió a Catalunya.
En cas que, d’acord amb les previsions anuals, s’hagi de revisar l’import de la fiança,
aquest ha de ser fixat per resolució de l’Agència de Residus de Catalunya, prèvia audiència
als interessats.
En cas que s’executi, parcialment o totalment, la quantitat fixada com a fiança, cal que
SIGFITO restitueixi pel mateix concepte l'import afectat per l'execució en un termini màxim
de 30 dies.
La constitució de la fiança s’ha de considerar un requisit essencial per l’eficàcia de la
present autorització, i pot prestar-se mitjançant qualsevol de les modalitats previstes a la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
D) FINANÇAMENT DEL SISTEMA:
a) SIGFITO és responsable de totes les despeses generades pel compliment dels
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objectius establerts a la normativa d’envasos, en el marc dels residus d’envasos que
han contingut productes fitosanitaris i d‘altres envasos d’ús i consum professional
agrícola, així com de la resta de despeses corresponents a les operacions inherents al
sistema integrat a gestió.
b) SIGFITO ha d’assumir les operacions de transport, reciclatge i valorització de tots els
residus d’envasos, dels diferents materials, que han contingut productes fitosanitaris i
d’altres envasos d’ús i consum professional, a través dels contractes amb els agents
econòmics oportuns.
SIGFITO es farà responsable de la gestió de les operacions inherents al sistema
integrat de gestió.
En qualsevol cas, s’ha de fer càrrec dels costos econòmics derivats dels següents
conceptes:
- Realitzar la recollida selectiva i el transport dels envasos de productes fitosanitaris
i d’altres productes envasats de consum professional agrari posats a disposició de
la xarxa de centres d’agrupament de Catalunya.
- Subministrar a la xarxa de centres d’agrupament de Catalunya els materials
necessaris per realitzar la recollida d’envasos de productes fitosanitaris i d’altres
productes envasats de consum professional agrari.
- Costejar, estructurar i establir un sistema estandarditzat, per tots els punts
d’agrupament de Catalunya, per facilitar la selecció dels diferents materials
constituents dels residus d’envasos en origen, ja sigui per tipologia dels productes
envasats (fitosanitaris, altres productes envasats de consum professional agrari) o
per gestió posterior (valorització material, reutilització, valorització) i mantenir-ne
informat a l’Agència de Residus de Catalunya.
- Gestió dels residus d’envasos de productes fitosanitaris i d’altres productes
envasats de consum professional agrari, mitjançant instal·lacions de reciclatge i/o
valorització degudament autoritzades.
- Assumir els costos corresponents a les campanyes de comunicació i
sensibilització per al foment de la recollida d’envasos de productes fitosanitaris i
d’altres productes envasats de consum professional agrari per obtenir, com a
mínim, la participació suficient per aconseguir els objectius marcats per la normativa
d’envasos i residus d’envasos.
- Així mateix, SIGFITO ha de recolzar econòmicament aquells models de recollida o
sistemes que, en un futur, puguin implantar-se i que l’Agència de Residus de
Catalunya consideri adients per tal d’arribar als objectius establerts.
- SIGFITO i l’Agència de Residus de Catalunya han d’establir la col·laboració
corresponent a les actuacions de promoció de materials i productes reciclats.
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- Altres costos derivats de la recollida, transport, triatge i tractament dels envasos
usats i residus d’envasos de productes fitosanitaris i d’altres productes envasats de
consum professional agrari generats a Catalunya.
c) SIGFITO pot realitzar les campanyes de comunicació que siguin necessàries per donar
a conèixer entre els usuaris el sistema de funcionament de la recollida i gestió dels
envasos de productes fitosanitaris i d’altres productes envasats de consum professional
agrari durant tota la vigència de l’autorització com a sistema integrat de gestió
d’envasos.
d) SIGFITO ha de garantir que la totalitat dels recursos obtinguts siguin destinats al
compliment dels objectius establerts a la normativa d’envasos i residus d’envasos, i a
satisfer totes les obligacions establertes en qualitat d’entitat sense ànim de lucre.
E) CONDICIONS DE GESTIÓ:
a) SIGFITO ha de complir, en els seus àmbits d'actuació empresarial i territorial, els
objectius de reciclatge i valorització així com totes les condicions previstes per la Llei
11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos, pel Reial decret 782/1998, de 30
d’abril, pel que s’aprova el Reglament per al desenvolupament i execució de la mateixa, i
pel Reial decret 1416/2001, de 14 de desembre, sobre envasos de productes fitosanitaris,
així com la normativa que en cada moment sigui d’aplicació.
Segons estableix el Reial decret 1416/2001, les normes sobre els residus perillosos seran
aplicables a partir del moment en que els residus d’envasos, després del seu us, siguin
posats a disposició del sistema integrat de gestió en el lloc i forma designats a tal efecte.
SIGFITO ha de vetllar pel compliment de les obligacions establertes pel Reial decret
252/2006, de 3 de març, de revisió dels objectius de reciclat i valorització establerts a la
Llei 11/1997, d’envasos i residus d’envasos; a la Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació
dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient, en la seva disposició
final cinquena que modifica l’apartat 1 de l’article 2 de la Llei 11/1997, així com a la Llei
10/1998, de 21 d’abril, de residus, en aplicació del previst a la Disposició Transitòria quarta
de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.
Per la seva especificitat normativa en l’àmbit dels productes fitosanitaris, SIGFITO ha
d’establir els mecanismes necessaris per donar compliment al Reial Decret 1311/2012, de
14 de setembre, pel qual s’estableix el marc d’actuació per aconseguir un us sostenible
dels productes fitosanitaris que afecten a la gestió dels residus d’envasos que han
contingut aquests productes. A més a més, SIGFITO queda subjecte al compliment de les
obligacions derivades de les normatives especificades, així com de les que pugin sorgir
durant tot el període de vigència d’aquesta autorització.
b) La renovació de l’autorització com a sistema integrat de gestió presentada per la societat
SIGFITO a Catalunya correspon obligatòriament als envasos que han contingut productes
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fitosanitaris tal i com especifica el Reial decret 1416/2001, de 14 de desembre, sobre
envasos de productes fitosanitaris.
Altrament, també es poden incorporar altres residus d’envasos o residus de productes
consumits a l’àmbit agrari, per disposar d’una gestió conjunta de la totalitat dels envasos
generats en l’àmbit agrícola (fitosanitaris, adobs, fortificants, llavors, fertilitzats, trampes,
etc...) per les empreses envasadores s’adhereixin de forma voluntària al sistema integrat
de gestió.
c) La consideració de posseïdor final dels residus d’envasos d’àmbit agrícola recollits i
gestionats mitjançant aquest sistema integrat de gestió recaurà sobre SIGFITO a partir del
moment que els punts d’agrupament els posin a la seva disposició a través dels gestors de
residus autoritzats designats a tal efecte.
Tots el centres d’agrupament i punts de recollida on s’emmagatzemin els residus
d’envasos establerts per SIGFITO, hauran d’estar inscrits al Registre General de persones
productores de residus de l’ARC
d) SIGFITO ha d’establir els mecanismes de control que verifiquin el compliment de totes
les condicions establertes als convenis de col·laboració entre SIGFITO i els centres
d’agrupament per implantar mecanismes que facilitin la recollida selectiva d’envasos
fitosanitaris i d’altres envasos d’àmbit agrari, considerant les necessitats normatives de
seguretat i higiene.
e) La gestió dels residus d’envasos que realitzi SIGFITO, directament o mitjançant
empreses contractades a tal efecte, ha de realitzar-se d’acord amb el previst per la
legislació vigent en matèria de residus en cada moment. En aquest sentit, cal disposar de
transportistes i gestors de residus autoritzats per a la seva gestió. D’altra banda, la
documentació de control s’ha de tramitar d’acord amb allò establert pel Reial Decret
180/2015, de 13 de març, pel qual es regula el trasllat de residus a l’interior del territori de
l’Estat, i pel Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus.
f) La recollida i la recepció dels residus d’envasos que han contingut productes d’àmbit
agrícola, especialment els productes fitosanitaris, s’ha de realitzar mitjançant els
anomenats centres d’agrupament, ja siguin cooperatives agrícoles, establiments de
distribució, punts de venda, entitats locals o d’altres. La col·laboració amb SIGFITO amb
els centres d’agrupament s’ha de regir pels corresponents convenis de col·laboració.
g) SIGFITO ha de facilitar la recollida als centres d’agrupament i realitzar la gestió de tots
els envasos i residus d’envasos d’àmbit agrícola, dins de l’àmbit territorial de Catalunya,
independentment del seu punt de generació.
Així mateix, ha de garantir en tot moment la continuïtat del servei implantat a Catalunya i
vetllar per millorar la qualitat del servei. També ha d’incrementar la quantitat dels centres
d’agrupament segons les necessitats especifiques de cada comarca.
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Els residus d’envasos d’àmbit agrícola dels quals s’ha de fer càrrec SIGFITO són els
productes envasats adherits al sistema integrat de gestió i que tinguin símbol d’identificació
corresponent.
h) Cal prioritzar la gestió dels residus d’envasos d’acord amb la jerarquia establerta a la
normativa aplicable, atenent als principis de proximitat i suficiència, i amb els programes de
gestió de residus aprovats per l’Agència de Residus vigents en cada moment.
i) SIGFITO ha d’informar a l’Agència de Residus de Catalunya de qualsevol modificació o
canvi relatiu a les empreses gestores de residus i de les empreses transportistes que duen
a terme la gestió dels residus d’envasos d’àmbit agrícola a Catalunya, contractades a tal
efecte, i ha de justificar la seva capacitat tècnica i la disponibilitat dels permisos necessaris
per al compliment dels compromisos adquirits.
j) Els residus d’envasos han de ser traslladats a instal·lacions de gestió de residus
autoritzades per a ser tractats mitjançant una valorització, incloent-hi la preparació per a la
reutilització, el reciclat i la valorització energètica, amb la millor tecnologia disponible.
k) SIGFITO ha d’exigir en els seus contractes que les tasques de gestió dels residus es
desenvolupin sense posar en risc la salut de les persones i sense perjudicar el medi
ambient, tot establint les mesures de control necessàries per verificar les operacions de
gestió realitzades sobre els residus d’envasos gestionades pel sistema.
l) SIGFITO ha de mantenir i garantir en tot moment la traçabilitat de tots els materials
constituents dels residus d’envasos d’àmbit agrícola que són reciclats, valoritzats o
reutilitzats, tant en els casos en que siguin considerats perillosos com en els casos en que
no ho siguin. SIGFITO ha de conèixer, mitjançant les empreses recicladores, el destí final
d’aquests materials, així com les quantitats, les destinacions i els tractaments finals
aplicats.
m) SIGFITO ha d’admetre l’adhesió de qualsevol empresa envasadora, comerciant de
productes envasats, importadors o responsables de la primera posada al mercat dels
productes envasats d’àmbit agrícola, que desitgi i/o tingui l’obligació d’adherir-se al sistema
integrat de gestió, en les condicions normalitzades, sense fer-ne distincions, i mitjançant
els corresponents contractes d’adhesió.
n) SIGFITO ha de promoure mesures de prevenció encaminades a la consecució dels
objectius de reducció previstos als Plans Empresarials de Prevenció d’Envasos d’àmbit
sectorial presentats i aprovats. Les mesures de prevenció posades en marxa pel sistema
integrat de gestió, mitjançant els Plans Empresarials de Prevenció sectorials, s’han de
justificar anualment i assegurar-ne el seu desenvolupament mitjançant els corresponents
informes anuals de seguiment per tal d’afermar els objectius de reducció previstos a la
normativa d’envasos i residus d’envasos, així com a la normativa comunitària o estatal que
en cada moment resulti d’aplicació.

o) El símbol acreditatiu de les empreses adherides a SIGFITO no presenta canvis respecte
l’autorització anterior i coincideix amb el logotip presentat a la documentació de renovació
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de l’autorització com a sistema integrat de gestió. Els colors i mides del símbol són els
definits per SIGFITO. Qualsevol modificació que SIGFITO vulgui introduir-hi ha de ser
notificada a l’Agència de Residus de Catalunya.
Aquest símbol d’identificació ha de ser visible a totes les unitats de venda de productes
envasats que han contingut productes fitosanitaris i d’altres productes d’ús i consum
professional agrícola adherits al sistema integrat de gestió.
p) Els agents econòmics a que fa referència l’article 8.1 de la Llei 11/1997 adherits al
sistema integrat de gestió promogut per SIGFITO són, com a mínim, els que figuren a la
sol·licitud de renovació de l’autorització presentada.
q) SIGFITO ha de mantenir actualitzada la relació de la totalitat d’empreses adherides al
sistema integrat de gestió d’envasos d’àmbit agrícola detallant aquelles que tinguin la seva
seu social a Catalunya.
r) SIGFITO ha de promoure, en el seu àmbit d’aplicació, el compliment dels objectius de
reducció, reciclatge i valorització d’envasos, de conformitat amb els percentatges i terminis
previstos a la normativa estatal o la normativa comunitària que en cada moment resulti
d’aplicació, i d’acord amb allò establert pel Programa general de prevenció de gestió de
residus i recursos de Catalunya (PRECAT20), en la mesura que així ho permeti la millor
tecnologia disponible a les instal·lacions de reciclatge i valorització.
En cas de no aconseguir els esmentats percentatges, s’han de valorar les mesures
addicionals a emprendre per tal d’assolir-los.
F) SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ:
a) SIGFITO ha de presentar anualment, com a mínim, la informació establerta a l’article 15
del Reial decret 782/1998, sense perjudici que es pugi sol·licitar, previ requeriment, la seva
presentació mitjançant formats electrònics i/o telemàtics o d’altres formats que es
considerin oportuns.
b) SIGFITO ha de mantenir actualitzada la relació d’empreses adherides que comercialitzin
productes envasats a Catalunya, tot indicant aquelles empreses adherides al sistema
integrat de gestió que comercialitzen productes fitosanitaris d’aquelles que comercialitzen
d’altres productes envasats d’ús i consum professional agrícola.
c) Per tal de facilitar la comprovació del compliment dels objectius de reducció, reciclatge i
valorització, així com del funcionament del sistema integrat de gestió, SIGFITO ha de
presentar, amb periodicitat anual i dins dels tres mesos següents al tancament del període
anual considerat, un informe que ha de contenir, com a mínim, les dades següents:
c.1) Nombre d’envasos i quantitats totals en pes de cada material constituent de
l’envàs i del producte posat al mercat espanyol per les empreses adherides a
SIGFITO, tant de forma conjunta com pel que fa només a les empreses ubicades a
Catalunya, així com el número de declaracions presentades per aquestes.
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c.2) L’estimació i el mètode utilitzat corresponent a les dades de consum aparent
dels envasos de productes fitosanitaris a Catalunya.

GENERALITAT DE CATALUNYA

c.3) Registre de les quantitats en pes dels residus d’envasos fitosanitaris i d’altres
envasos agraris recollits selectivament gestionats, desglossats per material, origen i
planta de tractament.
c.4) Registre quadrimestral de les quantitats reciclades i valoritzades per a cada
tipus de material, així com el seu destí final.
c.5) Percentatges de reducció, reciclatge i valorització total i per cada material i
grau de compliment dels objectius previstos. Aquesta informació s’ha d’aportar
referida tant a l’activitat total de l’Estat com respecte a Catalunya. Per a l’àmbit
català, SIGFITO ha d’estimar (adjuntant el mètode de càlcul) les quantitats de
residus d’envasos generats.
c.6) Relació de les auditories i altres procediments de control efectuats tant a les
empreses recicladores com a les empreses adherides. En aquest sentit SIGFITO
ha d’emprendre les mesures necessàries per tal de:
-

Evitar el frau en les declaracions realitzades per les empreses adherides
i denunciar, si escau, aquelles que presumptament l’hagin comès.

-

Assegurar el correcte ús, per part de les empreses recuperadores i
recicladores, dels envasos de productes agraris posats a disposició
d’aquests pels diversos agents implicats.

La informació referida a la gestió dels residus d’envasos ha d’estar desglossada segons els
diferents codis de la Llista Europea de Residus (LER). Així mateix, SIGFITO ha de disposar
de la informació conjunta de la totalitat dels residus d’envasos d’àmbit agrícola gestionats.
d) SIGFITO ha de dotar-se dels mecanismes necessaris per conèixer la traçabilitat dels
materials recuperats a les instal·lacions de tractament on es gestionen els residus
d’envasos que han contingut productes fitosanitaris i d’altres envasos d’ús i consum
professional agrícola, i estar informat dels usos posteriors d’aquests materials recuperats.
e) L’Agència de Residus de Catalunya pot sol·licitar a SIGFITO qualsevol altra informació
que no tingui caràcter confidencial de les empreses adherides i que pugui resultar d’utilitat
per al seguiment del funcionament del sistema integrat de gestió i del grau d’assoliment
dels objectius.
f) SIGFITO ha d’aportar anualment l'informe d’auditoria de comptes externa, així com
qualsevol altra informació de caire econòmic, tècnic o de gestió que sigui requerida
prèviament per l’Agència de Residus de Catalunya.
g) SIGFITO ha de comunicar a l’Agència de Residus de Catalunya qualsevol canvi en els
estatuts socials i/o en la titularitat actual de les participacions de la societat així com la
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incorporació de nous socis en la mateixa i la participació obtinguda per part d’aquests, i ha
de garantir que l’entitat no té ànim de lucre i que no es tracta d’una iniciativa empresarial
sinó que són les empreses envasadores qui tenen la participació majoritària.
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G) CONDICIONS FINALS:
a) L’Agència de Residus de Catalunya pot acordar les mesures
proporcionades a la situació plantejada, sense perjudici de les
sancionadores que, en el seu cas, puguin iniciar-se.

oportunes,
actuacions

b) La validesa de la present autorització queda condicionada a:
- El compliment del requisit legal de manca d’ànim de lucre per part del sistema integrat
de gestió.
- L'autenticitat de la documentació aportada, així com al compliment tant de les
prescripcions particulars establertes en la present resolució com de les generals
legalment aplicables.
c) L’incompliment greu o molt greu de les condicions establertes a la present resolució,
donarà lloc a la seva revocació”.
QUART. Notificar la present resolució a l'entitat SIGFITO AGROENVASES, SL, a JOVES
AGRICULTORS I RAMADERS DE CATALUNYA, a la FEDERACIÓ DE COOPERATIVES
AGRÀRIES DE CATALUNYA, a UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA, i a
l’ORGANITZACIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS DE CATALUNYA, tot fent menció
expressa als recursos que es puguin interposar.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant del Jutjat contenciós administratiu competent, en el termini
de dos mesos, a comptar des de l’endemà de rebre la notificació, de conformitat amb el
que preveuen els articles 8, 14 i 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol
altre recurs que es consideri procedent.

Damià Calvet i Valera
President de l’Agència de Residus de Catalunya
Signat electrònicament
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