L’alternativa de no Adhesió dels ens locals als convenis amb el SIG.
Hi ha la possibilitat de la no adhesió dels ens locals als convenis marc que resultin de les noves
negociacions amb el SIG, sempre que la renovació dels convenis marc perjudiqui els interessos
generals d'aquests ens locals. La no adhesió forçaria la negociació d'un conveni entre l'Ens
local i la Comunitat autònoma, d'acord amb el que disposa la LERE.
Efectivament, la disposició derogatòria única de la LRSC estableix que només queda derogat el
capítol VII referent al règim sancionador de la LERE. La resta de preceptes, en el que no
s'oposin a aquesta Llei (LRSC) romanen vigents amb rang reglamentari.
Doncs bé, l'article 9 LERE regula la participació de les entitats locals en els sistemes integrats
de gestió.
1. La participación de las Entidades locales en los sistemas integrados de
gestión de residuos de envases y envases usados se llevará a efecto mediante
la firma de convenios de colaboración entre éstas y la entidad a la que se le
asigne la gestión del sistema.
De acuerdo con lo que se establezca en estos convenios de colaboración, las
Entidades locales se comprometerán a realizar la recogida selectiva de los
residuos de envases y envases usados incluidos en el sistema integrado de
gestión de que se trate, y a su transporte hasta los centros de separación y
clasificación o, en su caso, directamente a los de reciclado o valorización (…)
2. Las Entidades locales que no participen en un sistema integrado de
gestión, convendrán con la Comunidad Autónoma a la que pertenezcan un
procedimiento para posibilitar el cumplimiento, respecto de los residuos de
envases generados en su ámbito territorial, de los objetivos de reciclado,
valorización y reducción señalados en el artículo 5. Las Comunidades
Autónomas comunicarán al Ministerio de Medio Ambiente los convenios que,
en su caso, hayan celebrado con las Entidades locales.

Actualment la LERE segueix sent normativa estatal bàsica però de rang reglamentari. Segons
aquesta normativa bàsica, els ens locals poden o no adherir-se als convenis marc que es
subscriguin amb el SIG. Si no hi ha adhesió s’haurà de subscriure un conveni específic amb la
Comunitat Autònoma en què s'articulen els procediments amb els de garantir el compliment
dels objectius de reducció, reciclatge i valorització.
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L'article 5 establia els objectius de reducció, reciclatge i valorització assenyalant com a data de
referència el 30 de juny de l'any 2001. Actualment entenem que els objectius que han de servir
de referència, i la consecució dels quals justificaria aquests convenis entre entitats locals no
adherides al sistema i la Comunitat Autònoma, serien els nous objectius d'obligat compliment
a què es refereix l'article 22 LRSC que estableix:
1. Con objeto de cumplir los objetivos de esta Ley y de avanzar hacia una
sociedad del reciclado con un alto nivel de eficiencia de los recursos, el Gobierno
y las autoridades competentes deberán adoptar las medidas necesarias a través
de los planes y programas de gestión de residuos para garantizar que se logran
los siguientes objetivos y, en su caso, los que se establezcan:
a. Antes de 2020, la cantidad de residuos domésticos y comerciales
destinados a la preparación para la reutilización y el reciclado para las
fracciones de papel, metales, vidrio, plástico, biorresiduos u otras
fracciones reciclables deberá alcanzar, en conjunto, como mínimo el 50%
en peso.

De la mateixa manera, entenem que també han de servir de referència en els convenis que es
puguin subscriure amb les entitats locals no adherides, aquells fixats o que es puguin fixar pels
plans de gestió aprovats per cada comunitat autònoma.
Per tant, les entitats locals, en l'exercici de la seva autonomia local poden decidir lliurement si
s'adhereixen o no als convenis marc que es subscriguin amb els sistemes integrats de gestió o
sistemes col·lectius. Però de decidir no adherir-s’hi, hauran de subscriure un conveni amb la
Comunitat Autònoma podent concretar (les administracions subscriptores) el procediment que
millor possibiliti el compliment dels objectius: assolir com a mínim el 50% en pes la quantitat
de residus domèstics i comercials destinats a la preparació per a la reutilització i el reciclatge
per les fraccions de paper, metalls, vidre, plàstic, bioresidus o altres fraccions reciclables.
En aquesta proposta de conveni entre l’ens local i la CCAA es podrien acordar diferents
fórmules entre l’ARC i els ens locals dins el marc jurídic fixat per la LRSC. En el cas de
productors que hagin optat per un sistema col · lectiu per al compliment de les obligacions
derivades de la responsabilitat ampliada del productor a què es refereix l'article 31 i 32 de
LRSC, queda clar que la responsabilitat ampliada del productor ha de recaure en el SIG, per el
que es podria valorar quines càrregues se li podrien fer recaure.
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