1.

DEFINICIÓ

El palet és un embalatge de fusta que s’utilitza
per transportar mercaderies. Consisteix en una
plataforma de llistons de fusta, fonamentalment
de pi, units mitjançant claus i tacs on s’apilen les
mercaderies a transportar. Destaca pel seu fàcil
maneig amb un carretó elevador.
2.

CONDICIÓ DE RESIDU

El palet de fusta té la consideració de residu quan
el seu propietari o posseïdor tingui la intenció o
l’obligació de desprendre-se’n.
3. NORMATIVA QUE REGULA LA GESTIÓ
DE RESIDUS
Els residus i la seva gestió estan regulats basicament
per les normes següents:

PROCÉS REPACAT

Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora
dels residus, modificada per la llei 15/03 de 13
de juny.

Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos
i residus d’envasos.
Decret 93/1999, 6 d’abril sobre
procediments de gestió de residus.
4. QUÈ FA EL GESTOR DE RESIDUS DE
PALETS I EMBALATGES DE FUSTA?
La gestió correcta del residu de palets i
embalatges de fusta es fa a través dels gestors
autoritzats per al reciclatge i la reutilització de
fustes.
La recollida del residu a les dependències del
seu productor o posseïdor (prèviament classificat
i emmagatzemat en condicions) es fa mitjançant
transport autoritzat i amb la documentació de
seguiment necessària.
Una vegada arriba a les instal·lacions del gestor,
aquest els classifica segons el tipus i l’estat dels
palets o embalatge de fusta. Posteriorment, es
repara o, en cas que no es pugui reparar, es
desmunta i es tracta el residu (mitjançant
trituració i la valoració posterior de la fusta).

Mitjançant l’activitat dels gestors membres de
REPACAT s’aconsegueix tornar al cicle
comercial un total de 11.000.000 de palets de
fusta a l’any, evitant el consum de matèries
primeres necessàries per a la producció
d’aquests palets i embalatges de fusta. Al
mateix temps, es dóna un destí conforme a
criteris mediambientals per als residus generats
durant el procés de reparació i tractament del
palets i embalatges de fusta.
L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) fa
la inscripció al Registre general de gestors de
residus de Catalunya un cop autoritzada
l’activitat del gestor mitjançant la Llei 3/1998
de la intervenció integral de l'Administració
ambiental i quan s’acrediti que s’han complert
tots els requisits de la llicència ambiental.
A la pàgina web de l’ARC es poden consultar
les instal·lacions autoritzades per a la gestió
de residus industrials a Catalunya:
http://www.arc-cat.net/ca/industrials/gestors/

