CIRCULAR INFORMATIVA
Totes les cooperatives
Pla pilot recollida selectiva residus fitosanitaris
Núm. 21/2021. Assessorament Agroalimentari

Amb la publicació del Reial decret 285/2021, la tinença de productes fitosanitaris
caducats o que no estan al Registre oficial passa a estar prohibida, tant per a les
cooperatives com per a les explotacions agràries, des del passat 11 de novembre.
Des de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), hem estat treballant
per establir un pla pilot per a la recollida d’aquests residus exclusivament de les
explotacions agràries i hem aconseguit que el Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural (DACC) col·labori, entre d’altres, finançant la gestió
mediambiental dels residus. L’Agència de Residus de Catalunya també ha participat en el
disseny. L’objectiu és identificar els volums d’aquests residus i tenir elements per establir,
en un futur, un sistema per a la seva recollida i gestió.
En 10 cooperatives d’arreu de Catalunya s’oferirà un dia i una franja de dues hores en
el qual, de manera itinerant, un gestor recollirà aquests residus gratuïtament. La recollida
està oberta a persones associades d’altres cooperatives i al conjunt de la pagesia sempre
que se segueixin les següents condicions:
• NOMÉS s’acceptaran residus en el dia i franja horària establert per la
cooperativa. Mai abans ni després.
• NOMÉS es recolliran residus de productes fitosanitaris que han estat retirats
del registre oficial per la publicació del reglament europeu de no renovació o
cancel·lació de la substància activa. No es preveu per a altres tipologies de residus.
• Característiques del residu: sempre ha d’anar envasat i haurà d’estar etiquetat. No
hi hauria d’haver barreges de productes dins l’envàs.
• NOMÉS es recolliran residus d’explotacions agràries, no els que pugui disposar
la pròpia cooperativa o altres operadors.
• En el moment de lliurament, se sol·licitaran noms i cognoms (o raó social) de
l’agricultor/a i localitat de manera que el gestor li pugui facilitar un albarà.
• No es poden fer lliuraments agrupant diferents agricultors; els residus hauran
d’estar separats per explotació (es pesaran individualment els de cada agricultor/a
i es lliurarà un albarà personalitzat).
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Us emplacem a difondre aquesta iniciativa entre les vostres persones associades per
aprofitar aquesta oportunitat ja que pot ser única.

A continuació, trobareu la relació de les cooperatives participants en el pla pilot:

FRANJA
HORÀRIA

NOM COOPERATIVA

LOCALITATZACIÓ

08:45-10:45

Agrícola el Progrés-Garbí,
SCCL

11:15-13:15

Conca de la Tordera, SCCL

Dimarts, 30
novembre

08:45-10:45

Grup Cooperatiu Fruits de
Ponent, SCCL

Dimarts, 30
novembre

11:15-13:00

Fruitera de Corbins i Secció de
Crèdit, SCCL

Dimecres,
1 desembre

08:45-10:45

CEVIPE, Grup Cooperatiu,
SCCL)

Malgrat de Mar (Maresme)
Camí del Plà, s/n
Palafolls (Maresme)
Carrer Damià Puig, 15
Alcarràs (Segrià) (instal·lacions de Camp
d’Alcarràs i secció de crèdit, SCCL)
Carretera Vallmanya, km 1.
Corbins (Segrià)
Avinguda Diputació, s/n
Bellvei del Penedès (Baix Penedès)
(instal·lacions AgroCevipe).
Carretera de Calafell, s/n, cantonada
N-340
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
Carrer Pau 2 – Pous d’en Rosell 8

Dimecres,
1 desembre

11:15-13:15

Covides, SCCL

DATA
Dilluns, 29
novembre
Dilluns, 29
novembre

Dijous, 2
desembre
Dijous, 2
desembre

08:45-10:45
11:10-13:00

Dilluns, 13
desembre

9:00-11:00

Dilluns, 13
desembre

11:30-13:30

Soldebre i Secció de Crèdit,
SCCL
Agrícola Catalana de l'Aldea,
SCCL
COSELVA-Agrícola i Secció de
Crèdit de la Selva del Camp,
SCCL
Celler Cooperatiu i Secció de
Crèdit de Vila-rodona, SCCL

IMPRESCINDIBLE de manera prèvia al
lliurament:
Enviar un correu a adv@covides.com
Indicant interès lliurament residus, noms i
cognoms i volum estimat
Tortosa (Baix Ebre)
Carretera Raval de Crist, s/n
L'Aldea (Baix Ebre)
Av. Catalunya, 224
La Selva del Camp (Baix Camp)
Avinguda Puig i Ferrater, 22 (molí d’oli i
magatzem)
Vila-rodona (Alt Camp)
Carretera de Santes Creus, s/n

No dubteu a contactar amb nosaltres per a qualsevol aclariment.
Ben cordialment,

Josep Ll. Bosque Puy
Assessorament Agroalimentari
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Barcelona, 22 de novembre de 2021
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