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Durant la ponència ens plantejarem les següents preguntes: 

• Què és la recollida selectiva i perquè és important? 

• Quines són les dades de Mallorca? 

• Quin són els reptes de futur que es plantegen? 

• Quines  eines ens poden ajudar? 

 

Recollida selectiva què i perquè? 

La recollida selectiva consisteix a recollir diferenciadament diferents fraccions dels residus 

municipals amb la finalitat de poder-les reciclar.  

És una de les eines que tenim els ciutadans, les activitats econòmiques i les administracions per 

contribuir de manera activa a la correcta gestió dels residus.   

 

La recollida diferenciada dels residus municipals permet poder dur a terme el tractament més 

adequat a cadascuna de les fraccions segons la seva naturalesa, per tal de poder reciclar i 

obtenir nous materials. D’aquesta manera la recollida selectiva i el reciclatge permeten estalviar 

recursos escassos i part de l'energia necessària per a la fabricació dels productes a partir de 

matèries primeres verges. 

 

Les raons que incentiven a promoure i participar de la recollida selectiva no és limiten a 

avantatges ambientals, l’economia i la salut de les persones també es poden veure beneficiades 

per uns alts nivells de recollida selectiva.  

 

En primer lloc el reciclatge permet la conservació de recursos naturals i al convertir materials 

utilitzats en nous productes es contribueix a la conservació dels hàbitats.  

 

A més, la disminució de l’ús d’energia i de les operacions d’extracció de matèries primeres es 

troben associades amb una reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i per tant de 

la contaminació. 

 

Finalment, l’increment de materials a reciclatge és proporcional a la disminució del material a 

tractament finalista  i els seus impactes associats.  

 

Cal tenir en compte que la recollida selectiva és una peça clau per tal de passar d’un model lineal 

de producció a una economia circular on els residus s’incorporin com a recursos en el cicle 

productiu.  

 

Però... i si podem xifres als beneficis: 

 

Segons la Unió Europea (UE) l’assoliment d’objectius en el marc de la nova proposta legislativa 

dintre el paquet de mesures per potenciar l’economia circular contribuiria, a nivell europeu a:   

• Impulsar la creació d’ocupació.  Més de 170.000 llocs de treball pel 2030. 

• Reducció de les necessitats materials d’un 20 %, això suposa un increment del 3% del PIB.  

• L’ecodisseny, la prevenció de residus i la reutilització pot suposar  un estalvi econòmic per a les 

empreses  de 600 bilions d’euros o el 8% de la seva facturació anual.  

• Es reduiran més de 500 milions de tones de gasos hivernacle. 

http://ec.europa.eu/priorities/publications/waste-resources_en
http://ec.europa.eu/priorities/publications/waste-resources_en
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Quines són les dades de Mallorca? 

Per tal de plantejar els nous reptes a incorporar en el Pla Director Sectorial de Residus cal 

conèixer les dades de partida i la seva evolució.  

 

La generació  

 

 
 

La generació de residus a l’illa de Mallorca ha oscil·lat en els darrers anys (2010-2015). Durant 

el període 2011-2013, segurament associat al context econòmic, es va produir una disminució 

en la generació de residus. La tendència canvia a partir de l’any 2104 on de nou s’incrementa la 

generació de residus, superant el 2015 (579.469 tones) els nivells del 2010.    

 

 

La recollida selectiva 

 

En relació a la recollida selectiva l’illa de Mallorca (14,1%) es troba per sobre dels nivells de les 

Illes Balears (12,2%) i l’Estat Espanyol (11,9%). Tanmateix es troba allunyada dels percentatges 

de selectiva a assolir segons la normativa comunitària.  
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A més, es pot observar una tendència força estable de la mitjana de la recollida selectiva durant 

els darrers anys.  

 
 

També cal destacar la varietat de resultats obtinguts (entre el 5-75% aproximadament d´índex 

de recollida selectiva) que han obtingut els diferents municipis o mancomunitats en funció de 

les seves característiques urbanístiques i socioeconòmiques i de les estratègies de gestió 

implantades. 
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Quins són els reptes de futur que es plantegen? 

Avui... 

 

El marc legal actual recollit a través de la llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls i el recent 

PEMAR (Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 2016-2022) inclouen uns objectius 

principals a assolir a mig termini, que suposaran un salt i un esforç per l’increment de la recollida 

selectiva. Destaquem els següents aspectes extrets del PEMAR:  

 

• El establecimiento de objetivos cuantificados del 50% para la preparación para la reutilización y 

reciclado de las fracciones reciclables procedentes de los residuos domésticos antes de 2020; y del 

70% para la preparación para la reutilización, reciclado y valorización material de los residuos de 

construcción y demolición antes de 2020. 

• La implantación de recogida separada de distintos materiales antes de 2015 (al menos, papel, 

plástico, vidrio y metales). 

• La mejora de la gestión de los biorresiduos mediante la adopción de medidas tendentes a establecer 

su recogida separada, su tratamiento biológico in situ o en instalaciones específicas, asegurando la 

calidad de los materiales obtenidos y garantizando su uso seguro en el suelo 

 

Demà... 

 

Cal prendre en consideració també els reptes que es plantegen a mig i llarg termini. 

Concretament cal valorar quina proposta d’objectius respecte a les directives de residus es 

plantegen. En aquest sentit la proposta del nou paquet de mesures d’economia circular de la 

Unió Europea planteja uns objectius més ambiciosos que l’anterior on destaca: 

 

• Reciclar el 65% dels residus municipals per a l’any 2030; 

• Reciclar el 75% dels residus d’envasos el 2030; 

• Reduir els residus destinats a l’abocador fins a un màxim de 10% de tots els residus abans del 2030; 

• Prohibir l’abocament de residus recollits de forma selectiva; 

• Promoure instruments econòmics que desincentivin el dipòsit en abocadors;  

• Simplificar i millorar les definicions i mètodes de càlcul harmonitzat de les taxes de reciclatge a tota 

la UE. 

• Implantar mesures concretes per promoure la reutilització i estimular la simbiosi industrial – 

convertint el producte d’una indústria en la matèria primera d’una altra ;  

• Implantar incentius econòmics  per als productors que apliquin mesures d’ecodisseny als seus 

productes i donar suport als esquemes de gestió  per al reciclatges i la recuperació(p.e embalatges, 

bateries , equips elèctrics i electrònics , vehicles) . 

  

http://www.magrama.gob.es/imagenes/es/pemaraprobado6noviembrecondae_tcm7-401704.pdf
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
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Quines  eines ens poden ajudar? 

Per tal d’assolir els reptes plantejats cal afrontar la gestió dels residus des d’una òptica integral 

on es contemplin de manera conjunta eines tècniques, normatives, fiscals, etc.  

 

 
 

 

Les principals eines i estratègies a incorporar per a la millora de la recollida selectiva són:  

 

• Model de recollida (model de segregació i sistema de recollida): es destacaran les principals 

característiques dels models amb contenidors de superfície, soterrats, porta a porta, pneumàtica, 

etc.  

• Suport de noves tecnologies: es mostraran algunes aplicacions tecnològiques per a la millora de la 

gestió dels residus (GPS, pesatge, sensors d’ompliment, aplicatius de control, etc.) 

• Coneixement, control i seguiment: es posarà de manifest quins aspectes clau cal fer-ne el seguiment 

tant a nivell de servei com d’objectius a assolir.  

• Normativa i fiscalitat: s’identificaran estratègies i instruments normatius i fiscals que poden 

contribuir al increment de la recollida selectiva (ordenances municipals, tipologia de bonificacions, 

mecanismes d’incentius com el cànon sobre la disposició de residus, etc.) 

• Participació, comunicació i educació: es farà esment a la importància d’incorporar en l’estratègia de 

gestió de residus mecanismes de participació, comunicació i educació en els diferents nivells i 

tipologies d’agents implicats en la gestió dels residus 

 

Durant la ponència es comentaran els diferents instruments exposats i es citaran alguns casos 

pràctics amb l’objectiu de compartir coneixements per tal d’identificar les estratègies més 

eficaces per la futura gestió de residus no perillosos de Mallorca.  

 
Montse Masanas  (mmasanas@lavola.com) 
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Som una organització pionera en el sector amb MÉS DE 30 ANYS d’experiència. ACOMPANYEM i 

AJUDEM els nostres CLIENTS a assolir la sostenibilitat econòmica, social i ambiental. 

Oferim SOLUCIONS 360º per donar RESPOSTA EFICIENT a les diferents necessitats d’Empreses i 

Institucions.  

En l’àmbit de la gestió dels residus hem elaborat més d’un centenar de projectes en l’àmbit de la 

planificació, disseny i auditories de serveis i de prevenció dels residus municipals i en el disseny 

i execució de campanyes de sensibilització ciutadana. 

 

 

                  



 

 

 


