
Lloc: La Misericòrdia

Dia: 22/09/16

Hora: 10.00 hores

Resum:

En la primera part de la reunió es fa una breu salutació als assistents per part de la Directora Insular de 
Residus Catalina Canals. La Directora 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 
propostes corresponents a cada tema. 

Els temes treballats són els següents:

1. Com podem evitar que la disponibilitat de deixalleries impedeixi o dificulti la correcta gestió dels residus?
2. Quin rati màxim d'habitants per deixalleria inclouríeu en el PDS?
3. Quina distància màxima al ciutadà establiries per a les deixalleries en el PDS?
4. Com podem assegurar que les deixalleries funcionin correctament? (tancament, vigilància, control de 
l'accés...)
5. Qui ha de gestionar les deixalleries? Personal municipal, entitats socials, empreses privades 
subcontractades...

Finalment, s’agrupa a tots els assistents en un sol grup i es llegeixen totes i cada una de les propostes per tal 
de poder fer els aclariments i les aportacions que es consideri necessàries.

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 6: Deixalleries, Punts Verds i Parcs Verds

r



Jornada 6: Deixalleries, Punts Verds i Parcs Verds

1. Com podem evitar que la manca de disponibilitat de deixalleries impedeixi o dificulti la correcta gestió dels residus? 

Quins problemes i dificultats has trobat fins al moment?

- Saturació per culpa dels grans productors.
- La gent que no està empadronada al municipi no pot fer servir la deixalleria.
- Manca d’instal•lacions a alguns municipis.
- Necessitat de complir uns requisits mínims.
- Dificultat d’accés per a la gent que no disposa de vehicle.
- Nombre insuficient. 
 

Propostes concretes per millorar:

- Disponibilitat per particulars i petit comerç.
- Obligar als grans productors a gestionar mitjançant gestors autoritzats.
- Deixalleries autoritzades com a gestors de residus.
- El Pla Director ha de fixar (i controlar) els requisits mínims i quins residus pot gestionar. 
- Promoure l’ús de deixalleries mòbils. 
- Preveure la ubicació en el Pla Territorial d’un nombre mínim adequat a les necessitats reals .
- Ampliació dels horaris mínims. 
- Fent-ne més i que compleixin amb la normativa. També que puguin rebre tot tipus de residus.
- Augmentant els horaris d’obertura.
- Educació ambiental, recuperació i reutilització. 
- Reforçar amb la recollida domiciliaria. 



Jornada 6: Deixalleries, Punts Verds i Parcs Verds

2. Quin rati màxim d'habitants per deixalleria inclouríeu en el PDS?  
Quins problemes i dificultats has trobat fins al moment?

- A la gent no li agrada anar enfora i menys sortir del seu municipi. 
- No limitaria per rati màxim d’habitants, depèn de la mida i capacitat de la pròpia deixalleria. 
- Diferències importants en funció de la densitat de població. Definir 3 tipus de deixalleries/parcs verds. 

Propostes concretes per millorar:

- Més que una qüestió de nombre d’habitants seria una qüestió de distància i accessibilitat, fins i tot d’horaris. 

- En tot cas seria un rati diferent per Palma que per la Part Forana. 

- Una deixalleria per poble i dimensionada d’acord al nombre d’habitants. Fins i tot podria ser mòbil i compartida. 

- Estudis per concretar les necessitats en funció de les densitats de població.

- Deixalleria: per poblacions >10.000 hab.; Punts verds <  10.000 hab.; tot reforçat amb la recollida domiciliaria i punts mòbils. 

 



Jornada 6: Deixalleries, Punts Verds i Parcs Verds

3. Quina distància màxima al ciutadà establiries per a les deixalleries en el PDS?
Quins problemes i dificultats has trobat fins al moment?

Propostes concretes per millorar:

- No establiria distància sinó per població i tipologies. 
- Definir clarament els conceptes: deixalleria, punt verd i parc verd. 
- Diferenciar per densitat de població. 
- Garantir la recollida de perillosos a tots els ciutadans � entitats mancomunades, supramunicipals. 
- Definir tipologies de deixalleries A, B i C com ho fan a Catalunya (diferència de tamany, etc.).
- Estudi de les necessitats en funció de la densitat de població. 
- És més un tema d’accessibilitat que de distància. 
- Cada poble hauria d’estudiar la seva situació. 
 



Jornada 6: Deixalleries, Punts Verds i Parcs Verds

4. Com podem assegurar que les deixalleries funcionin correctament? (tancament, vigilància, control de l'accés...) 

Quins problemes i dificultats has trobat fins al moment?

- Horaris poc amplis.
- Abocaments incontrolats.

Propostes concretes per millorar:

- Ordenances municipals més severes.
- Regular l’ús de la deixalleria i verificar que es compleix. 
- Ampliar horaris, inclòs els cap de setmana. 
- Zona tancada i vigilada per càmeres i personal.
- Accés amb targeta. 
- Sistema de bonificació a la gent que fa servir les deixalleries correctament (sistemes de punts per agafar productes).
- Donar suport/ajuda a la gent que va a la deixalleria. 
- Establir un règim de sancions pels gestors de les deixalleries.
- El personal ha de tenir formació i ser qualificat. 
- Incorporar espais de reutilització, intercanvi i educació ambiental, espais d’intercanvi de productes (no-residus).
- Conscienciació i sanció als ciutadans que no emprin la deixalleria. 
- Homogeneïtzació de criteris d’admissió de residus a totes les deixalleries per tipus de ciutadà, productors, ... 



Jornada 6: Deixalleries, Punts Verds i Parcs Verds

5. Qui ha de gestionar les deixalleries? Personal municipal, entitats socials, empreses privades subcontractades... 

Quins problemes i dificultats has trobat fins al moment?

- No totes les deixalleries compleixen la normativa. 
- Si es vol cobrar una taxa i la gestió és municipal hi ha dificultats. Si és privada, no. 

Propostes concretes per millorar:

- No és objecte del Pla Director. 
- Hi ha d’haver un control sobre la gestió, per part de l’Ajuntament o qui tingui les competències. 
- La gestió es pot fer a través de qualsevol de les opcions, mentre es compleixi la normativa. 
- Servei d’inspecció de les deixalleries.


