
 

 

 

 

 

 

Jornada de treball 8: 
Abocament i 

abandonament de 
residus



	

Definicions: 

- Littering: La paraula littering prové de l’anglès “litter”, que consisteix en abandonar 
residus de manera inapropiada. El littering consisteix en llençar o deixar objectes 
(freqüentment envasos de plàstic) al terra. Abandonament de residus. 
 

- SDDR: Sistema de dipòsit, devolució i retorn (SDDR), conegut també com a sistema 
de retorn d’envasos. És un sistema complementari i paral·lel als actuals sistemes 
integrals de gestió i està destinat únicament als envasos de begudes. El sistema 
SDDR associa un valor a cada envàs per tal que aquest sigui retornat pel consumidor 
per al seu reciclatge, on la quantitat que el consumidor a avançat en comprar l’envàs 
se li reemborsa un cop retornat l’envàs a la cadena de producció.  

 

 
  



	

PDSGRUM 2006 

A continuació es transcriu la normativa relativa a abocament i abandonament de residus del 
Pla Director de residus vigent a dia d’avui a Mallorca: 

 

TÍTOL I: NORMES GENERALS 

CAPÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1. Objecte i principi. 

2. El present Pla Director Sectorial es regirà pels següents principis: 

a) Jerarquia de gestió, la prevenció en la generació de residus és la màxima prioritat, seguida 
per la valorització material, la incineració amb recuperació d’energia i, en darrera instància, 
l’eliminació segura dels residus. 

A tal efecte, a mesura que l’assoliment dels objectius de prevenció en la generació i de 
valorització material dels residus previstos en aquest pla director ho possibilitin, se procedirà a 
la clausura paulatina de les línies d’incineració, tot i sempre respectant l’objectiu d’abocament 
zero per l’illa de Mallorca. 

b) Flexibilitat en la gestió dels residus per tal d’adaptar-se a la constant evolució dels mateixos. 

c) Garantia del caràcter de servei públic per al tractament dels residus inclosos en el present pla 
director sectorial. 

d) Prohibició de l’abandonament, l’abocament o l’eliminació incontrolada de residus, en tot el 
territori i tota mescla o dilució de residus que dificulti la seva gestió. 

 

 

 

 

  



	

PEMAR 

El PEMAR ressalta que la transparència de la informació sobre la gestió dels residus és un 
instrument de motivació per a incrementar la col·laboració de tots els agents implicats, en 
particular dels ciutadans, així com per a millorar la gestió dels residus i reduir el “littering” 
(abandonament de residus) associat a tots els fluxos de residus.  

Llei 22/2011, de residus i sols contaminats 

La llei 22/2011 de residus i sols contaminats, en el seu article 46 relatiu a infraccions, 
estipula com a infraccions molt greus: 

c) l’ abandonament, abocament o eliminació incontrolada de residus perillosos. 

d) l’abandonament, abocament o eliminació incontrolada de qualsevol altre tipus de 
residus, sempre que s’hagi posat en perill greu la salut de les persones o produït dany o 
deteriorament greu per al medi ambient. 

Per altra banda, l’article 49. sobre la potestat sancionadora, el punt 3 exposa que en el 
suposat de l’abandonament, abocament o eliminació incontrolada dels residus la recollida i 
gestió dels quals correspongui a les Entitats Locals, així com en l’entrega sense complir les 
condicions previstes en les ordenances locals, la potestat sancionadora correspondrà als 
titulars de les Entitats Locals.  

  
 


