
	

Projecte	 Procés	participatiu	per	a	l’elaboració	del	nou	Pla	Director	de	Residus	
No	Perillosos	de	Mallorca	

Eix	Temàtic	 Prevenció	de	residus	en	el	sector	comercial		
Ponent	 Elena	Bagaria,	ARC	
Data	 07	de	juliol	del	2016	
Lloc	 Sa	Congregació	(Sa	Pobla)	
Hora	 18.00h	
	
Es	 transcriuen,	 a	 continuació,	 les	 preguntes	 i	 respostes	 enregistrades	 durant	 la	
ponència	sobre	prevenció	de	residus	en	el	 sector	comercial,	 realitzada	per	 la	ponent	
Elena	 Bagaria	 i	 emmarcada	 dins	 del	 procés	 participatiu	 per	 a	 la	 creació	 del	 Nou	 Pla	
Director	Sectorial	de	Residus	No	Perillosos.		
	
Totes	les	preguntes	varen	ser	contestades	per	la	Ponent.	
	
Pregunta:	Faig	una	reflexió	respecte	a	 la	mancança	que	tenim	a	Mallorca	alhora	de	
dissenyar	polítiques	degut	a	la	falta	d’estudis	en	la	matèria.	Ens	hem	de	basar	amb	
els	estudis	realitzats	per	la	ARC	i	penso	que	hauríem	de	mirar	de	posar-hi	solució.	
Resposta:	 	 Dimensionar	 els	 problemes	 és	 important.	 	 A	 nosaltres	 ens	 ha	 ajudat	 a	
sensibilitzar-nos		i	a	posar-nos	objectius.		
	
Pregunta:	Heu	fet	qualque	estudi	respecte	al	malbaratament	alimentari	i	a	les	dates	
de	caducitat	dels	productes?	S’ha	col·laborat	amb	les	empreses,	sobretot	pel	que	fa	a	
les	dates	de	caducitat?	
Resposta:	 El	 tema	 de	 les	 dates	 de	 caducitat	 és	 recurrent	 quan	 es	 parla	 de	
malbaratament	alimentari.	Hem	treballat	molt	en	intentar	aclarir		la	diferència	entre	la	
data	 de	 caducitat	 i	 la	 data	 de	 consum	 preferent,	 ja	 que	 hi	 ha	 molta	 confusió	 al	
respecte.	 	 Molts	 productes	 que	 superen	 la	 data	 de	 consum	 preferent	 es	 poden	
aprofitar.		
Anem	incloent	aquest	tema	en	totes	les	nostres	comunicacions,	però	és	evident	que	hi	
ha	una	 sèrie	d’especificacions	en	 relació	a	 la	 seguretat	 alimentària	que	no	es	poden	
saltar	de	cap	de	les	maneres.	En	aquest	sentit,	és	molt	important	la	col·laboració	amb	
els	 departament	 de	 salut	 i	 de	 consum	 per	 tal	 de	 donar	 seguretat	 en	 totes	 aquelles	
actuacions	que	anem	fent.		
	
Pregunta:	A	Bunyola	 tenim	el	PaP	però	ens	dóna	problemes	amb	els	comerços	per	
falta	de	compliment.	Hi	ha	alguna	normativa	superior	al	respecte	per	tal	d’obligar-los	
a	 fer	 complir	 amb	 la	 recollida	mentre	 encara	 estem	elaborant	 les	 ordenances?	 Els	
comerços	 ens	 diuen	 que	 no	 poden	 guardar	 certs	 residus	 fins	 al	 dia	 de	 la	 seva	
recollida	 ja	que	produeixen	males	olors	 i	que	des	de	 l’Ajuntament	estem	obligats	a	
fer-lis	la	recollida,	és	així?	Hi	ha	algun	estudi	relatiu	al	pagament	per	generació?		
Resposta:	A	Catalunya	tenim	un	estudi	en	profunditat	que	fa	referència	a	quins	són	els	
municipis	on	és	més	recomanable	implantar	el	pagament	per	generació.		
El	pagament	per	generació	és	també	una	eina	important	de	prevenció	i	de	millora	de	la	
recollida	selectiva.	S’és	més	conscient	del	que	genera	i	es	generen	menys	residus.		
Respecte	a	la	obligatorietat	o	no	de	l’Ajuntament	a	fer	la	recollida	diària	als	comerços,	
en	 el	 cas	 de	Catalunya	no	 estan	obligats	 a	 fer-lis	 la	 recollida	 (una	 altra	 cosa	 seria	 la	



	

recollida	 domiciliària)	 i	 els	 comerços,	 en	 qualsevol	 cas,	 tenen	 la	 opció	 de	 contractar	
gestors	privats.		
	
Pregunta:	Pel	que	fa	al	malbaratament	alimentari...	com	podem	complir	amb	tota	la	
normativa	sanitària?		
Resposta:	El	departament	de	Salut	de	la	Generalitat	Catalunya	ha	desenvolupat	guies	
per	 restaurants,	 càterings,	etc.,	per	 tal	que	es	 sàpiga	quins	protocols	 i	quines	passes	
s’han	 de	 seguir	 per	 a	 poder	 aprofitar	 aquests	 aliments	 de	 forma	 segura.	 En	 molts	
casos,	com	per	exemple	a	moltes	escoles,	es	congelen	els	aliments	excedents	i	es	van	a	
recollir	de	manera	periòdica	i	es	fa	donació	a	entitats	socials.	
Aquestes	mesures	fan	que	les	donacions	es	puguin	fer	no	només	de	producte	sec	sinó	
de	producte	fresc	i	també	cuinat.		
És	bàsica,	alhora	de	donar	seguretat,	la	implicació	dels	inspectors	sanitaris.		
	
Pregunta:	Teniu	altres	mesures	per	prevenir	altres	productes	com	petits	envasos	que	
acaben	a	 les	papereres,	etc.,	que	es	produeixen,	per	exemple,	als	bars	que	hi	ha	a	
l’estiu?	
Resposta:	 La	 	 prevenció	 	 és	 el	 conjunt	 de	 mesures	 a	 implantar	 abans	 de	 que	 	 el	
producte	 esdevingui	 residu.	 La	 gestió	 dels	 residus	 que	 acaben	 embrutant	 i	
contaminant	 l’entorn	 (ex:	 al	 port,	 al	 mar,	 espigons,	 etc.)	 no	 seria	 pròpiament		
prevenció.		
Pel	 que	 fa	 a	prevenció,	 tenim	un	programa	de	prevenció	 i	 ecodisseny	 català.	 Es	 van	
fent	 diverses	 accions,	 com	 per	 exemple,	 el	 Premi	 Catalunya	 d’Ecodisseny.	 També	
estem		desenvolupant	un	projecte	pilot	per	tal	de	millorar	els	envasos	de	menjar	ràpid.		
Pel	que	fa	a	la	millora	de	la	gestió	dels	residus	d’envasos	de	consum	(papers	de	gelats,	
llaunes,	ampolles	de	refresc,	etc.)	que	embruten	 l’entorn	 i	el	passeig	prop	el	Port	de	
Barcelona,		s’ha	parlat	de	la	possibilitat	de	plantejar	un	sistema	recollida	de	pagament	
per	generació	en	aquest	entorn.		
	
Pregunta:	Quan	als	objectius	relatius	a	les	bosses	i	a	les	palanganes	de	porexpan,	ens	
podries	dir	qualque	acció	concreta?	
Resposta:	 Ens	 proposarem	 nous	 objectius	 de	 reducció	 i	 prevenció	 d’aquests	 dos	
elements.	 Segurament,	 tal	 com	 hem	 fet	 amb	 les	 bosses	 de	 nanses	 d’un	 sol	 ús,	
intentarem	 encaminar-nos	 primerament	 cap	 als	 acords	 amb	 els	 sectors	més	 que	 en	
imposar	 les	 coses.	 Sí	 que	 és	 veritat	 que	 en	 determinat	 moment	 et	 trobes	 amb	 un	
sostre	i	ja	has	de	pensar	amb	altres	actuacions	més	impositives.		
		
Pregunta:	Si	l’objectiu	al	2020	és	de	reduir	les	bosses	de	plàstic	en	un	90%...	perquè	
no	es	prohibeixen	directament?	
Resposta:	 Aquest	 és	 un	 tema	més	 d’estratègia	 política.	 Entenc	 que	 les	 accions	 són	
millor	aplicar-les	de	manera	voluntària,	per	convenciment	o	pacte.	Si	imposes	una	llei	
que	prohibeix	quelcom	potser	no	aconsegueixes	 rés,	 sobre	 tot	 si	no	 tens	els	mitjans	
per	fer-la	complir.		


