
Lloc: La Misericòrdia

Dia: 19/05/16

Hora: 10.00 hores

Resum:

En la primera part de la reunió es fa una breu salutació als assistents per part de la Consellera de Medi 
Ambient Sandra Espeja. La Consellera explica breument en què consisteix el procés d’elaboració del nou Pla 
Director Sectorial i agraeix als participants la seva implicació i totes les seves aportacions.

Per a la participació, els assistents s’agrupen en tres grups amb un secretari per a cada un d’ells. La funció 
d’aquests grups és la de debatre els sis temes a tractar i d’emplenar les fitxes participatives amb les propos-
tes corresponents a cada tema. Cada un dels grups disposa d’un recull informatiu amb el resum normatiu 
aplicable a cada una de les preguntes. 

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. Què es pot fer des del PDS per a lluitar contra l’obsolescència dels AEE?
2. Què podem fer per tal que els AEE puguin ser separats per a ser reutilitzats?
3. Com es pot incentivar la reutilització dels RAEE?
4. Com es pot resoldre el problema dels free-riders: establiments i canals de venda d’AEE que no permeten 
l’1x1?
5. Quin paper pot jugar el servei públic insularitzat en la gestió dels RAEE?
6. Què es pot fer des del PDS per a controlar millor els camins que segueixen els RAEE?

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 3: Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics

r



Jornada 3: RAEE

1. Què es pot fer des del PDS per a lluitar contra l’obsolescència dels AEE?
Quins problemes i dificultats has trobat fins al moment?

- És difícil reparar degut a les dificultats tècniques d’accés dins dels aparells.
- El PDS té difícil lluitar contra l’obsolescència i cal anar a instàncies superiors.
- Els costos que comporta reparar. 

Propostes concretes per millorar:

- Que el manual de l’aparell faciliti l’autoreparació.
- Augmentar els objectius de reutilització plantejats a nivell estatal.
- Augmentar el període de garantia dels aparells electrònics. 
- Que els SIG facin una aportació econòmica per a que hi hagi una línia balear de reparació, enviament per a la reparació, educació ambiental, etc.
- La llei balear també ha d’incloure aquest tema (i no només el PDS).
- Que les administracions donin exemple en la compra d’AEE. 
- Crear una etiqueta que promogui els aparells i comerços que promouen l’ “alargaescencia” (www.alargaescencia.org - Amics de la Terra).
- Facilitar la reparació.
- Normativa europea per evitar l’obsolescència programada i sanció a les empreses que no fabriquin amb criteris de durabilitat. 
- Actuar damunt els preus dels serveis tècnics. 
- Que el PDS afavoreixi a les empreses de caire social per que els AEE es puguin reutilitzar (no hagin d’anar obligatòriament al servei públic insularitzat). 
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2.  Què podem fer per tal que els AEE puguin ser separats per a ser reutilitzats?
Quins problemes i dificultats has trobat fins al moment?

- Els SIG haurien d’assumir els costs.
- Falta traçabilitat.
- Les instal·lacions no estan preparades per separar (PV a les deixalleries).
- Falta informació.
- Tallers de reutilització: falta personal qualificat/inclòs el propi usuari. 

Propostes concretes per millorar:

- Posar l’objectiu del 5% en totes les categories. 
- Preu mínim per a la recollida i reutilització que assumeixin els SIG (més dels 80€/Ton actuals que no engloba la reutilització).
- Potenciar la recollida separada dels AEE que sí funcionin. 
- Campanyes de recollida específiques per als AEE.
- Tallers ocupacionals per reparar.
- Recollida específica per reparar en els PV o plantes de tractament. 
- Definició clara de RAEE i AEE. 
- Fer el seguiment de la traçabilitat dels AEE per conèixer l’origen, destí, etc. 
- El que entra dins una planta de tractament de residus és un RAEE.
- Assegurar l’1x1 i fomentar campanyes per donar-ho a conèixer. 



Jornada 3: RAEE

3. Com es pot incentivar la reutilizació dels RAEE? 
Quins problemes i dificultats has trobat fins al moment?

- Falten centres de preparació per reutilització.
- Falta garantir els fluxos.

Propostes concretes per millorar:

- Definir clarament què és un AEE reutilitzable i què és un RAEE.
- Control dels punts verds per tal de millorar la recollida i que els RAEE no quedin desballestats. 
- Campanyes de conscienciació per donar a conèixer els drets dels consumidors.
- Prioritzar que els AEE es reutilitzin, facilitar informació, promoure més reparadors, facilitar fluxos.
- Potenciar models de puntuació com el que es vol fer al punt verd de Pollença i que ja està en funcionament a Catalunya.
- Que el centre de reparació pugui recollir els aparells.
- Telèfon d’informació general de residus (per unificar informació) tipus 112 o PIA eficient. 
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4. Com es pot resoldre el problema dels free-riders: establiments i canals de venda d’AEE que no permeten l’1x1?

Quins problemes i dificultats has trobat fins al moment?

- Falta de coneixement per part dels usuaris, publicitat de l’1x1. 
- Qui els ha de vigilar? Ara sembla que no hi ha control.
- Els SIG no es poden contactar, sembla que no es posen d’acord. No es té accés a les seves dades.

Propostes concretes per millorar:

- Regulació a través del conveni amb els SIG.
- Unificar competències de gestió i vigilància i sanció. 
- Crear una bústia de queixes dels llocs on no es compleixi l’1x1. 
- Fomentar campanyes de comunicació de bones pràctiques.
- Donar molta visibilitat als comerços que ho fan bé.
- Sancions als establiments que no ho fan bé.
- Obligació a tenir un petit parc verd o deixalleria per poder fer l’1x1.
- Informació clara del dret de fer l’1x1. 
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5. Quin paper pot jugar el servei públic insularitzat en la gestió dels RAEE?
Quins problemes i dificultats has trobat fins al moment?

- No descarreguen per reutilitzar.
- No són gestors de RAEE perillosos --> diferents organismes – competències diferents.
- No hi ha transparència. 

Propostes concretes per millorar:

- Adaptar les tarifes a la realitat. No té sentit que sigui més econòmic du els residus a fora que a MAC.
- Que es reutilitzi (repari) com estava previst. Protocol de com recollir, transportar i reparar els RAEE per poder reutilitzar. 
- Assumir els percentatges de reutilització.
- Hi ha d’haver un servei públic insularitzat? O no és necessari?
- Definir clarament l’àmbit d’aplicació del PDS.
- La gestió del servei actual compleix al 100% amb el RD actual. 
- Separar els canals de reutilització i de reciclatge.
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6. Què es pot fer des del PDS per a controlar millor els camins que segueixen els RAEE?

Quins problemes i dificultats has trobat fins al moment?

- No hi ha control ni a nivell insular ni estatal.
- No hi ha control dels que gestionen RAEE.

Propostes concretes per millorar:

- Potenciar les feines d’inspecció per part de la Conselleria.
- Donar recursos per poder posar les etiquetes electròniques.
- Vigilància a les deixalleries.
- Potenciar la gestió “1x1”.
- Acotar les responsabilitats de tots els agents implicats en la gestió dels residus. 
- Augmentar el control als distribuïdors. Sol·licitar que donin informació de la seva gestió.
- Controlar als transportistes per saber què fan amb els residus.
- Unificar competències entre el Govern Balear i el Consell, tenir una bona coordinació i dotar de mitjans per dur a terme el control.
- Registre d’entrades al punt verd (si no hi ha bàscula que es faci amb el nombre d’unitats) i les sortides certificades amb les entrades a la planta de tractament 
 (servei públic insularitzat o MAC).


