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ELIMINACIÓ D’ENVASOS BUITS.
SISTEMA DE GESTIÓ
INTRODUCCIÓ
Els agricultors, per al dur a terme la seua activitat, utilitzen productes fitosanitaris, i per això
generen residus d’envasos que, per haver contingut substàncies d’origen químic, es consideren
perillosos, ja que pot provocar un greu problema mediambiental no utilitzar un sistema controlat
d’arreplega, i així evitar que siguen cremats, soterrats o abandonats en abocadors incontrolats
o en el camp.

En l’actualitat, la gestió d’envasos està regulada per diverses normatives europees i estatals,
que establixen les mesures per a previndre o reduir els impactes mediambientals.
SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ
El RD 1416/2001, de 14 de desembre (BOE de 28 de desembre de 2001), sobre envasos de
productes fitosanitaris, i el nou RD 1311/2012, de 14 de setembre, d’ús sostenible, obliguen a
posar els productes fitosanitaris envasats en el mercat a través d’un sistema integrat de gestió
(SIG). Per este motiu, es va crear en 2002 una empresa, sense ànim de lucre, anomenada
SIGFITO Agroenvases, SL, que s’encarrega de sufragar els costos de la gestió d’estos residus i
que du a terme l’arreplega, el transport i el tractament dels envasos. Els envasos acollits al
sistema es distingixen perquè estan marcats amb el logotip de SIGFITO.

SIGFITO
- Contribuïx a fer que els vora un milió d’agricultors que hi ha a Espanya disposen
d’una via senzilla de complir les seues obligacions en matèria mediambiental.
- Els agricultors tenen l’obligació d’entregar correctament els envasos als centres
d’agrupament per a una millor gestió del residu.
- Els punts d’arreplega d’envasos són fonamentalment cooperatives agràries,
distribuïdors de fitosanitaris i grans explotacions.

FORMA DE DEPOSITAR ELS ENVASOS
- Tots els centres d’agrupament tenen l’obligació d’admetre els envasos de qualsevol
consumidor final, sempre que es tracte d’envasos amb el símbol SIGFITO.
- Només s’admeten envasos buits i secs (garrafes, bidons, pots, sacs, etc.).
- Mai s’admetran envasos amb restes de producte. Per a això és necessari fer una
triple rentada i abocar l’aigua de llavat al depòsit del polvoritzador.

- L’entrega dels envasos marcats amb el logo en el punt d’arreplega és gratuït, i en el
Centre disposen d’albarans que s’entreguen a l’agricultor. Disposar d’este albarà li
permet demostrar l’entrega d’envasos que acrediten que s’ha complit la llei, i s’ha de
conservar durant tres anys. Se li pot exigir per a l’accés a ajudes de la PAC, estar sota
protocols de qualitat de producció integrada, GlobalGAP o altres normatives privades,
o també pot ser sol·licitat pel SEPRONA.

