
Lloc: La Misericòrdia

Dia: 20/10/16

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 set temes a tractar i d’emplenar les fitxes participatives amb les 
propostes corresponents a cada tema. 

Els temes treballats són els següents:

1. La tarifa es calcula segons la fórmula inclosa en el contracte amb l'empresa concessionària. Si poguéssiu 
modificar alguna part de la fórmula, quina seria? i per què?
2. Les tarifes haurien de tenir un sostre (quantitat màxima) que no es pogués sobrepassar?
3. Com podríem desincentivar que entrin via rebuig tones de material reutilitzable o reciclable? Actualment 
se'ls aplica la tarifa de RSU, però tot i així n'hi arriba.
4. Quins avantatges i inconvenients tindria una tarifa específica per a matèria orgànica?
5. En quin moment considerau que seria convenient introduir una tarifa per a la matèria orgànica?
6. Quins avantatges i inconvenients tindria posar una tarifa específica per a envasos?
7. Els ingresos d'Ecoembes que s'inclouen en la fórmula de tarifa minven quan augmenta la quantitat 
d'impropis que es reben a la planta d'envasos. Què faríeu per a aconseguir que baixi la quantitat d'impropis?

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:
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Jornada 7: Tarifes de gestió de residus

1. La tarifa es calcula segons la fórmula inclosa en el contracte amb l'empresa concessionària. Si poguéssiu modificar alguna part de la fórmula, quina seria? i per què??

Quins problemes i dificultats has trobat fins al moment?

-               La fórmula està per contracte i, per tant, per modificar-la s’hauria de modificar també el contracte.

Propostes concretes per millorar:

-               La fórmula no ha de dependre només de les tones que entren a planta.
-               La inversió podria no incloure’s en la fórmula. 
-               Aprovació de la taxa a final d’agost o principis de setembre a fi de tenir la tarifa vigent per l’1 de gener.
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2. Les tarifes haurien de tenir un sostre (quantitat màxima) que no es pogués sobrepassar?
Quins problemes i dificultats has trobat fins al moment?

-                Problema: només hi ha tarifa per rebuig en els residus domèstics.
-                Hi ha un contracte amb la concessionària fins al 2041 que ja conté la fórmula i les condicions. 
-                El Consell cobrarà la tarifa de tractament directament.

Propostes concretes per millorar:

-                Ha de sortir a compte el reciclar i recollir selectivament. 
-                Fer tarifes diferenciades per tipus de residus.
-                Fer una fórmula revisable. 
-                La fórmula ja és revisable... hauria de ser modificable. 
-                S’hauria de fixar un límit i que la resta es pugui finançar amb l’ecotasa.



Jornada 7: Tarifes de gestió de residus

3. Com podríem desincentivar que entrin via rebuig tones de material reutilitzable o reciclable? Actualment se'ls aplica la tarifa de RSU, però tot i així n'hi arriba.

Quins problemes i dificultats has trobat fins al moment?

Propostes concretes per millorar:

-                Educació ambiental.
-                Sancions.
-                Sistemes de recollida porta a porta (a pobles) i contenidors amb targeta. 
-                Bonificació en la taxa.
-                Taxa per generació.
-                Fer una segona selecció dins TIRME.



Jornada 7: Tarifes de gestió de residus

4. Quins avantatges i inconvenients tindria una tarifa específica per a matèria orgànica?
Quins problemes i dificultats has trobat fins al moment?

Propostes concretes per millorar:

-               Una tarifa específica massa elevada podria desincentivar la recollida d’orgànica.
-               Tenir més informació sobre caracteritzacions d’orgànica dels municipis. 
-               Molts de municipis encara no realitzen la recollida de matèria orgànica domiciliària i posar-hi una taxa no incentivaria la seva implantació. 
-               Fer una nova planta de compostatge pels municipis que estan més lluny de TIRME.
-               Es baixaria la tarifa de rebuig.
-               Pagaries el cost real de cada fracció. 
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5. En quin moment considerau que seria convenient introduir una tarifa per a la matèria orgànica?

Quins problemes i dificultats has trobat fins al moment?

Propostes concretes per millorar:

-               En el moment que es comença a pagar la matèria orgànica es deixarà d’incentivar la seva recollida. 
-               En el moment que el cost del rebuig sigui insostenible. 
-               Garantir que la tarifa de rebuig baixi en funció de la tarifa que es fixi de matèria orgànica. 
-               Sí s’ha d’introduir i quan abans millor. 
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6. Quins avantatges i inconvenients tindria posar una tarifa específica per a envasos?
Quins problemes i dificultats has trobat fins al moment?

Propostes concretes per millorar:

-               Una tarifa d’envasos podria desanimar a la gent a separar els envasos. 
-               La gent no és conscient que dins del preu del producte està pagant també per reciclar. 
-               El sistema actual afavoreix la utilització i consum d’envasos i no la reducció.
-               No té sentit ja que està inclòs dins del punt verd. 
-               Afavorir la utilització d’envasos retornables. 
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7. Els ingresos d'Ecoembes que s'inclouen en la fórmula de tarifa minven quan augmenta la quantitat d'impropis que es reben a la planta d'envasos. Què faríeu per a aconseguir que baixi la quantitat d'impropis??

Quins problemes i dificultats has trobat fins al moment?

Propostes concretes per millorar:

-               Els envasos comercials es consideren impropis i el material és el mateix. 
-               Contenidors de tapa tancada, porta a porta i inspeccions periòdiques. 
-               Problemes amb els residus als polígons.
-               Educació ambiental.
-               Generadors singulars – taxes amb modificació.
-               Sancions. 


