
Nota de premsa en català

40 organitzacions socials, econòmiques i
ambientals de Balears, de l’Estat espanyol i
d’Europa donen suport a la implantació del
SDDR a Formentera
Desenes d’entitats d’àmbit balear, estatal i europeu fan costat a la
societat civil de Formentera perquè sigui el primer territori de l’Estat
on s’implanti el sistema de dipòsit, devolució i retorn d’envasos
(SDDR).

7 d’abril de 2022 -  Les organitzacions han signat un comunicat en què defensen que el SDDR és el
sistema necessari per aconseguir que Formentera esdevingui la primera illa residu zero del
mediterrani.

L’SDDR de begudes és un instrument en el que s’associa un valor econòmic (dipòsit) a cada envàs de
cervesa, refrescos, sucs i aigua per tal d'incentivar que aquest sigui retornat pel consumidor evitant
l’abandonament de llaunes, ampolles i brics i incrementant els nivells efectius de recollida selectiva i
reciclatge. En retornar els envasos buits les persones consumidores recuperen els dipòsits abonats
prèviament. El Sistema de dipòsit, devolució i retorn d’envasos permet aconseguir percentatges de
recuperació del 80-90%, mentre que amb el sistema actual no s’ha superat el 25%.

La pionera llei balear de residus i sòls contaminats i la nova llei estatal de residus -aprovada la
setmana passada- aposten per la implantació d’aquest sistema.

Entre les entitats signants del comunicat hi ha persones, empreses i organitzacions veïnals i
ecologistes de Formentera, així com entitats de balears com el GOB i Fundació Deixalles, les entitats
que conformen l’Alianza Residuo Cero (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace,
Retorna, Rezero i Surfrider Foundation) i les entitats europees de Zero Waste Europe i Break Free

https://www.alianzaresiduocero.org/wp-content/uploads/2021/09/20220407_Comunicat_SDDR_Formentera.pdf


From plastic.

Enllaç al comunicat amb les organitzacions i persones signants:

https://www.alianzaresiduocero.org/wp-content/uploads/2021/09/20220407_Comunicat_SDDR_F
ormentera.pdf

Més informació:

Contactes de Formentera:
Daisee Aguilera de Zero Waste Europe:  659 30 45 87
Mercè Martín de Cap Es Cap:  652 12 51 48
Mikel Gabarain de Qué más Celeste:  722 65 90 99
Jordi Crespo Comissió de Festes de Santa Maria: 671 40 07 79

Contactes de l’Alianza Residuo Cero:
María Duran  (responsable de prensa de Amigos de la Tierra): 634 546  077
Carlos Arribas (responsable de residuos de Ecologistas en Acción): 676 048 331
Julio Barea (responsable campaña de residuos de Greenpeace): 626 998 253
César Sánchez (responsable de comunicación de Retorna): 644 16 59 65
Anna Peña (directora de comunicació de Rezero): 651 05 89 88
Xavier Curto (responsable de lobby de la delegación española de Surfrider Foundation Europe) 653 371 524

Entitats signants del comunicat:

https://www.alianzaresiduocero.org/wp-content/uploads/2021/09/20220407_Comunicat_SDDR_Formentera.pdf
https://www.alianzaresiduocero.org/wp-content/uploads/2021/09/20220407_Comunicat_SDDR_Formentera.pdf





