
Lloc: La Misericòrdia

Dia: 21/04/16

Hora: 10.00 hores

Resum:

En la primera part de la reunió la Consellera de Media Ambient Sandra Espeja fa una breu salutació als assis-
tents, agraint la seva participació al procés d’elaboració del nou Pla Director Sectorial. 

Després es fa una breu presentació on s’introdueix breument la normativa vigent relativa a la matèria orgàni-
ca i al compostatge i també els objectius a assolir en el nou Pla Director. 

En el torn de participació s’agrupa als assistents 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 emplenar les fitxes participatives amb les 
propostes corresponents a cada tema. 

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:

En les fitxes adjuntes a continuació es poden veure les conclusions obtingudes:

1. Quines iniciatives es poden incloure al PDS per a reduir la generació dels residus orgànics?
2. Quins avantatges i desavantatges tindria un servei públic obligatori per al tractament de la matèria orgà-
nica?
3. Quins avantatges i desavantatges tindria un esquema en el qual es compatibilitzés el servei públic per 
part del Consell amb iniciatives locals municipals per al tractament de la matèria orgànica? (viabilitat, 
cobertura territorial completa, etc.).
4. Com es pot incloure la iniciativa privada en la gestió de la matèria orgànica i com es pot potenciar?
5. Quines necessitats tenen els municipis que cal cobrir per a assegurar la recollida i el tractament de la 
matèria orgànica?
6. Qui i com ha de pagar el tractament de la matèria orgànica?
7. Els llots de depuradora s’han d’incloure com a residu al PDS? Quin ha de ser el tractament dels llots: un 
servei públic de Consell o bé un tractament descentralitzat que duguin a terme les plantes de depuració?

En les fitxes adjuntes a continuació es poden veure les conclusions obtingudes.

Finalment, la Directora Insular de Residus tanca la jornada i agraeix als assistents la seva feina. Se’ls 
emplaça també a seguir participant de les següents ponències emmarcades dins del procés participatiu. 

Sessió participativa per a l’elaboració del nou 
Pla Director de Residus No Perillosos de Mallorca

Eix temàtic 2: Matèria Orgànica i Compostatge

r



Jornada 2: Matèria Orgànica i Compostatge

1. Quines iniciatives es poden incloure al PDS per a reduir la generació dels residus orgànics?

Quins problemes i dificultats has trobat fins al moment?

Propostes concretes per millorar:

- Finançament de les accions de compostatge domèstic.

- Seguiment posterior a les accions del compostatge domèstic.

- La recollida selectiva al carrer dóna problemes de qualitat del compost. 

- Foment de les iniciatives contra el malbaratament alimentari. 

- Copiar la normativa francesa que prohibeix a les grans superfícies o generadors singulars tirar els aliments (per generadors singulars és aplicable també a escoles, cadenes 

de menjar ràpid, etc.)

- Potenciar el compostatge domèstic. 

- Fomentar el consum local per evitar així que el producte de fora es faci malbé en el transport. 

- Fer convenis amb entitats sense ànim de lucre. 

- Educació ambiental general i sobretot a les escoles.

- Compra i etiquetatge responsable. 

- Incentivar el pagament per generació als generadors singulars (hotels, supermercats, etc.). 



Jornada 2: Matèria Orgànica i Compostatge

2. Quins avantatges i desavantatges tindria un servei públic obligatori per al tractament de la matèria orgànica?

Quins problemes i dificultats has trobat fins al moment?

Propostes concretes per millorar:

- Entenem que el servei públic és centralitzat (com és ara). 

- Entenem que per servei públic insularitzat es refereix a mantenir la situació com �ns ara. 

- Avantatges:

o Evitar demandes i possibles “desinsularitzacions” del servei.

o Evitar queixes veïnals a causa de noves instal•lacions.

o Evitar més ocupació de sòl i nous costos/inversions. 

- Desavantatges:

o Més distàncies (si és centralitzat) en el transport. 

o S’allunya de l’economia circular. 

o Limita la iniciativa privada. 

o Di�culta l’assoliment dels objectius marcats.

o No incentiva la posada en marxa de la recollida selectiva de la fracció orgànica. 



Jornada 2: Matèria Orgànica i Compostatge

3. Quins avantatges i desavantatges tindria un esquema en el qual es compatibilitzés el servei públic per part del Consell
amb iniciatives locals municipals per al tractament de la matèria orgànica? (viabilitat, cobertura territorial completa, etc.)

Quins problemes i dificultats has trobat fins al moment?

Propostes concretes per millorar:

- Avantatges: 

o Reduir la factura per la reducció del rebuig (l’inconvenient és la tarifa actual de TIRME que implica que a menys tones recollides més puja el preu). 

o Aproximació al ciutadà. Veu el residu convertit en un recurs. 

o Tancament del cercle de l’economia circular. 

o La reutilització del compost es realitza més a prop del ciutadà. 

o Més facilitat per a que les escoles s’hi puguin involucrar. 

o Afavoreix la intel•ligència ecològica. 

- Desavantatges:

o Multiplicació de plantes a sòl rústic/sòl industrial.

o Disposició de sòl. 

o Costos.

o Externalitats pels veïnats. 

o Multiplicitat en l’aparició de tarifes pel tractament de la matèria orgànica. 

- Combinar l’activitat agrària com a gestors de matèria orgànica.

- El Consell de Mallorca ha d’intervenir de manera supramunicipal per decidir i avaluar les necessitats de les plantes d’iniciativa local per millorar-ne la ubicació i el cost-bene�ci. 

- Col•laboració de les Mancomunitats en les decisions. 

- Realitzar jornades d’educació. 

- Determinar un full de ruta per assolir l’objectiu del 50% lligat a la determinació d’instal•lacions a nivell municipal. 



Jornada 2: Matèria Orgànica i Compostatge

4. Com es pot incloure la iniciativa privada en la gestió de la matèria orgànica i com es pot potenciar?

Quins problemes i dificultats has trobat fins al moment?

Propostes concretes per millorar:

- Contracte amb TIRME/PDS = inseguretat jurídica. 

- Necessitat de pretractament depenent del contingut d’impropis --> viabilitat de plantes petites comarcals/locals. 

- Les autoritzacions necessàries. 

- L’ oposició dels veïnats --> externalitats que produeix la planta. 

- Fiscalitat/ordenances municipals/Taxes.

- Economia Circular: elaborar convenis amb la iniciativa privada, petits agroturismes, escoles amb horts, etc. --> tancament del cercle. 

- Convenis a nivell local entre administració i iniciativa privada amb petits pagesos. 

- Incentivar que les cadenes hoteleres facin la seva pròpia gestió de residus (amb una rebaixa econòmica,...) --> conveni amb hotelers i pagesos per produir compost per agri-

cultura ecològica. 

- Obligar als generadors singulars (grans supermercats, hotels, etc.) a fer la separació/recollida. 



Jornada 2: Matèria Orgànica i Compostatge

5. Quines necessitats tenen els municipis que cal cobrir per a assegurar la recollida i el tractament de la matèria orgànica?

Quins problemes i dificultats has trobat fins al moment?

Propostes concretes per millorar:

- Les plantes de tractament estan molt lluny. 

- La tipologia de la recollida: el porta a porta no és viable per tot i els contenidors duen associat un alt percentatge d’impropis.

- El �nançament de nous sistemes.

- El contingut d’impropis i líquids en els generadors singulars.

- Acceptació de les bosses biodegradables. 

- Per la tipologia de residus no es pot optimitzar el transport acumulant-los (si el camió és mig s’ha de fer bastanta distància al tractament).

- Inversió: vehicles, personal, contenidors, poals, etc.

- Instal•lacions més properes.

- Finançament del transport (malgrat no és una solució ideal).

- Contenidors amb targeta. 

- Fiscalitat més avantatjosa pels que separen.

- Educació ambiental: cursets i conscienciació.

- Introduir en el PDS instal•lacions menors de tractament distribuïdes. 

- Assegurar la bona gestió de les plantes de compostatge (evitant olors).

- Informació i conscienciació. Programa educacional per a escoles des de petits.

- Mancomunar el servei de recollida per tal d’optimitzar els costos. 

 



Jornada 2: Matèria Orgànica i Compostatge

6. Qui i com ha de pagar el tractament de la matèria orgànica?
Quins problemes i dificultats has trobat fins al moment?

Propostes concretes per millorar:

- Cobrament efectiu i paulatinament d’una tarifa especí�ca per als productors si tenim un servei públic insularitzat.

- Distinció de la tarifa en funció dels impropis. 

- Tarifes més ajustades a la realitat però de tal manera que incentivi l’orgànica i no afavoreixi la incineració. 

- Boni�cacions per la recollida d’orgànica respecte al rebuig (hotelers).

 



Jornada 2: Matèria Orgànica i Compostatge

7. Els llots de depuradora s’han d’incloure com a residu al PDS?
Quin ha de ser el tractament dels llots: un servei públic del Consell o bé un tractament descentralitzat que duguin a terme les plantes de depuració?

Quins problemes i dificultats has trobat fins al moment?

Propostes concretes per millorar:

- Si es tracten juntament amb la matèria orgànica la qualitat del compost minva. 

- Concessió a TIRME.

- Obrir dues opcions: servei públic insularitzat i tractament descentralitzat. 

- Estudiar la possibilitat de la descentralització. 

- Separar la línia de tractament de la matèria orgànica de la línia de tractament de llots.

- El PDS ha de reforçar la qualitat dels residus: ajudes als municipis per les campanyes, donar informació als Ajuntaments, etc.

- Descentralització i plani�cació conjunta amb ABAQUA per tractar els seus llots. 

 


