
Lloc: La Misericòrdia

Dia: 17/03/16

Hora: 18.00 hores

Assistents: Hi va haver 23 participants en representació d’entitats provinents tant del sector social com 
econòmic: representants del pobles i mancomunitats, ONG, empreses del sector, TIRME, SIG i Consell de 
Mallorca.  

Resum:

En la primera part de la reunió, la Directora Insular de Residus fa una breu salutació als assistents, agraint 
la seva participació al procés d’elaboració del nou Pla Director Sectorial.
Després es fa una breu presentació on s’introdueix breument la normativa vigent relativa a la recollida selec-
tiva i els objectius a assolir en el nou Pla. 

Obert el torn de participació, s’agrupa als assistents en quatre grups amb un secretari per a cada un d’ells. 
Mitjançant un sistema d’agrupació per colors cada un dels grups comptava amb almenys un representant de 
cada sector. La funció d’aquests grups és la de debatre els set temes a tractar i emplenar les fitxes participa-
tives corresponents a cada tema. 

Es produeix una dinàmica de treball en la que s’aconsegueix que cada un dels grups pugui debatre tots els 
temes, els quals es detallen a continuació:

1. Com pot incentivar el PDS uns majors percentatges de recollida selectiva?
2. Quins objectius de percentatge d’impropis ha de marcar el PDS?
3. Quines millores es poden incloure en els convenis entre Consell-SIG (Ecoembes i Ecovidrio) de cara a la 
millora de la rec. selectiva?
4. Què pot dir el PDS sobre la recollida selectiva de roba per millorar-la? Clàusules socials, etc.
5. Com podem fomentar des del PDS que els sistemes de recollida amb contenidors millorin la separació?
6.Quines dificultats de territori (sòl rústic i urbà) planteja la recollida selectiva i com es poden solucionar 
amb el PDS?
7. Com poden les estacions de transferència afavorir la correcta gestió de residus?

En les fitxes adjuntes a continuació es poden veure les conclusions obtingudes: 

Sessió participativa per a l’elaboració del nou 
Pla Director de Residus No Perillosos de Mallorca

Eix temàtic 1: Recollida Selectiva

r



Jornada 1: Recollida Selectiva

1. Com pot incentivar el PDS uns majors percentatges de recollida selectiva?
Quins problemes i dificultats has trobat fins al moment?

Propostes concretes per millorar:

- Parcs Verds incontrolats

• A través d’ordenances que premiïn a la gent que recicla (bonificacions a través d’inspeccions tècniques).
• Obligar i controlar la recollida selectiva de matèria orgànica als municipis i generadors singulars.
• Fomentar sistemes de pagament per generació.
• Campanyes de sensibilització - fer una campanya ambulant pels pobles.
• Incentivar el compostatge casolà. 
• Que les grans superfícies repleguin els envasos i residus d’envasos que han venut prèviament als clients.
• Incentius (punts) + règim sancionador per les conductes incíviques.
• Àrees d’aportació controlades amb accés restringit. 
• Mecanismes de protecció als municipis que reben les conseqüències del turisme de residus entre els munici-
pis.
• Indicadors homogenis per elaborar millors comparatives.
• Crear una figura de coordinació entre Ajuntaments i Consell de Mallorca (Intercanvi d’experiències).
• Fomentar la recollida a generadors singulars (regular).



Jornada 1: Recollida Selectiva

2. Quins objectius de percentatge d’impropis ha de marcar el PDS?
Quins problemes i dificultats has trobat fins al moment?

Propostes concretes per millorar:

• Alts percentatges d’impropis impliquen que tot va al rebuig i es fomenta la llegenda de que tot es mescla.  

• % d’impropis baixos acompanyats d’ajudes econòmiques.
• Campanya informativa (deixar les bosses mal tretes al carrer).
• Marcar sancions per a que els municipis les apliquin als seus ciutadans.
• Els % d’impropis no ha d’afectar al que es tracti a les plantes de separació d’envasos.
• 10% d’impropis per a envasos i matèria orgànica.
• Percentatge adequat d’envasos del 25%.



Jornada 1: Recollida Selectiva

3. Quines millores es poden incloure en els convenis entre Consell-SIG (Ecoembes i Ecovidrio) de cara a la millora de la rec. selectiva?

Quins problemes i dificultats has trobat fins al moment?

Propostes concretes per millorar:

• Ecoembes ha de deixar clar quins materials accepten o no al seu conveni.
• La planta de separació d’envasos no pot separar els materials acceptats per Ecoembes. 
• Insuficient dotació a campanyes de comunicació, vinculat a població “permanent”.
• Equívoca definició d’”Urbana” que no inclou altres realitats urbanístiques.

• Intentar millorar la dotació econòmica per a les campanyes de conscienciació.
• Revisar la fluctuació estacional.
• Valorar la introducció dels SDDR.
• Simplificació i aclariment de les fórmules de pagament d’envasos.
• Seguiment per part del Consell del compliment dels convenis.
• Que Ecoembes aporti contenidors gratuïts als Municipis i als generadors singulars.
• Definició més clara dels residus dels grans productors que accepten.



Jornada 1: Recollida Selectiva

4. Què pot dir el PDS sobre la recollida selectiva de roba per millorar-la? Clàusules socials, etc.

Quins problemes i dificultats has trobat fins al moment?

Propostes concretes per millorar:

• Assegurar la sortida de la roba recollida.
• Fomentar convenis amb les Entitats Socials.
• Recomanacions a les ordenances municipals.
• Facilitar, mitjançant contenidors, la recollida de roba.
• Incorporar objectius específics per la recollida de roba.
• Diferenciar entre roba usada i residu tèxtil.
• Objectius específics per reutilització de la roba usada i el reciclatge de residu tèxtil.
• Reserva de mercat per les Entitats Socials



Jornada 1: Recollida Selectiva

5. Com podem fomentar des del PDS que els sistemes de recollida amb contenidors millorin la separació?

Quins problemes i dificultats has trobat fins al moment?

Propostes concretes per millorar:

• No és el millor sistema per fomentar el reciclatge, hauria de ser la darrera opció.
• Amb els contenidors els residus perden identitat (en contraposició al porta a porta).
• Alt percentatge d’impropis (sobretot a zones rurals).

• Evitar que els grans productors emprin els contenidors ordinaris.
• Que les àrees d’aportació siguin completes, amb totes les fraccions.
• Adaptació del contenidor a l’usuari i municipi.
• Millorar la dotació de contenidors i renovació.
• Serigrafia per idiomes i/o pictogrames.
• Dissenyar boques per evitar introduir impropis i evitar que la tapa s’obri. 
• Fomentar i potenciar la recollida selectiva als generadors singulars.
• Potenciar una recollida específica per a comerços. 
• En base al tipus de recollida es mantindrà una distància i/o paràmetres entre contenidors.
• Contenidors que només s’obrin amb targeta que identifiqui l’usuari.
• Parcs Verds vigilats perque hi hagi control sobre el que es tiri (amb règim sancionador).
• Estandarditzar els contenidors.
• Garantir la proximitat. 



Jornada 1: Recollida Selectiva

6. Quines dificultats de territori (sòl rústic i urbà) planteja la recollida selectiva i com es poden solucionar amb el PDS?

Quins problemes i dificultats has trobat fins al moment?

Propostes concretes per millorar:

• Obligació d’ubicació en el territori dels Parcs Verds a cada municipi. Mitjançant el Pla Director.
• Dificultat per ubicar contenidors al casc antic urbà i al centre històric.
• Aprofitar les instal•lacions al Consell per altres usos en la Gestió de Residus. 
• Dinamitzar les zones industrials per a la creació de sistemes d’Indústries de Residus.
• Implantar la recollida amb contenidors mòbils en les zones de casc urbà on no sigui possible el porta 
a porta. 
• Que els municipis tinguin espais per posar el Parc Verd.
• Llevar els contenidors en sòl rústic i obligar que els usuaris emprin en Parc Verd (diferenciant entre 
recollida i tractament).
• Facilitar als Ajuntaments la tramitació per l’obtenció dels permisos per fer Parcs Verds.



Jornada 1: Recollida Selectiva

7. Com poden les estacions de transferència afavorir la correcta gestió de residus? 

Quins problemes i dificultats has trobat fins al moment?

Propostes concretes per millorar:

• La NO acceptació de la FORM a les estacions de transferència.
• No es promou la gestió municipal de la FORM.
• Horaris d’abocament insuficient a les estacions de transferència.

• Que les estacions de transferència acceptin la FORM.
• Promoció de plantes de compostatge municipal (amb possibilitats de subcontractar).
• Ampliació d’horaris a les estacions de transferència de manera que es pugui dipositar qualsevol de les 
5 fraccions les 24 hores del dia. 
• Instal•lar plantes de compostatge de matèria orgànica vora les estacions de transferència. 
• Permetre caracteritzacions a les estacions (a Catalunya el Conveni ho preveu i ho fan).
• Recuperar prestacions de les estacions de transferència. 
• Executar les previsions del Pla del 2006.


