
Lloc: La Misericòrdia

Dia: 22/06/16

Hora: 10.00 hores

Resum:

En la primera part de la reunió es fa una breu salutació als assistents per part de la Consellera de Medi 
Ambient Sandra Espeja. La Consellera 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. 

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:

1. Quins són els factors que impedeixen reutilitzar més?
2. Què pot dir el PDS per a fer possible un increment de la reutilització?
3. Calen espais per a facilitar la reutilització? Quins? Públics, privats o gestionats per entitats socials
4. Quins espais virtuals/digitals es poden crear per a facilitar la reutilització des del Consell?
5. De quina manera podríem assegurar que es puguin reutilitzar els voluminosos que la gent deixa al carrer?
6. Quin límit ha de marcar el PDS entre el que és un residu o un recurs?
7. Com podem saber quina quantitat de materials es reutilitzen?

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 4: Reutilització

1. Quins són els factors que impedeixen reutilitzar més?
Quins problemes i dificultats has trobat fins al moment?

- Manca d’informació d’on es pot reutilitzar i com es pot fer.
- Problema de logística tant en el transport com a la recollida (durant la cadena, el bé es fa malbé).
- Falta de control i vigilància, als Punt Verd, dels bens reutilitzables.
- Falta d’incentius per a la reutilització (beneficis fiscals, millora dels espais físics de recollida).
- Falta de campanyes de socialització de residus. 
- Manca de registre de dades.
- Manca d’informació i aplicació de la legislació.
- Manca de finançament.
- El procés de recollida pot fer malbé el producte. 

Propostes concretes per millorar:

- Incidir en els components culturals i logístics. 
- Realitzar campanyes d’informació sobre reutilització.
- Realitzar campanyes de sensibilització estructurades i començant per les escoles. Grans campanyes i no només de 15 dies.
- Fer una campanya específica amb els distribuïdors.
- Millora del finançament.
- Crear un registre de dades de les entitats implicades.
- Millorar espais a les deixalleries per a la reutilització. 
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2.  Què pot dir el PDS per a fer possible un increment de la reutilització?
Quins problemes i dificultats has trobat fins al moment?

- Falta d’espais disponibles.
- Canvi de cultura dins la societat actual. 
- Els recanvis són més cars que reparar el producte.
- Falta de finançament.
- Millorar la recollida i transport i descarrega cap a planta. 

Propostes concretes per millorar:

- Condicionar espais per a guardar elements que siguin reutilitzables. 
- Que els joves tinguin facilitat per accedir a aquests productes reutilitzables.
- Dotar econòmicament les activitats de prevenció.
- Registre de totes les dades.
- Establir objectius específics. 
- Definir la diferència entre reutilització i preparació per a la reutilització.
- Espais de reutilització als Punt Verds. 
- Implicació de totes les entitats dels municipis.
- Fomentar la informació a través de campanyes, facilitats de gestió per als ciutadans.
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3. Calen espais per a facilitar la reutilització? Quins? Públics, privats o gestionats per entitats socials? 

Quins problemes i dificultats has trobat fins al moment?

- Actualment hi ha poc reconeixement, poca visibilitat i falta de concreció al PDS.
- Espais molt limitats. 

Propostes concretes per millorar:

- Sí, de tot tipus:
 o Entitats públiques: habilitar deixalleries per a que tinguin un bon punt de recepció i adequat per a la reutilització.
 o Entitats socials: facilitar els convenis amb altres entitats per a millorar la reutilització.
 o Entitats privades: també com a espais de reutilització, sempre seguint un registre. 

- Facilitar espais de reparació (abans d’arribar al punt de que es converteixi en element reutilitzable o residu). Que siguin espais pròxims (possibilitat de ser un espai publico-privat).
- Que siguin entitats privades les que ho gestionin. 
- Campanyes de conscienciació.
- Educació també a les escoles.
- Promoure sistemes de dipòsit, devolució i retorn. 
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4. Quins espais virtuals/digitals es poden crear per a facilitar la reutilització des del Consell?
Quins problemes i dificultats has trobat fins al moment?

- La informació digital sobre reutilització està molt dispersa. 

Propostes concretes per millorar:

- Donar visibilitat, des dels canals del Consell, a altres entitats (dondelotiro.com, alargaescencia.org, deixalles, ...).
- Que existeixi una plataforma d’entitats de gestió de residus no perillosos.
- Posar una APP informàtica a disposició. Que sigui dinàmica sobre la reutilització (dondelotiro.com ja n’està desenvolupant una).
- Per a la gent no digitalitzada s’ha de posar a disposició un telèfon d’atenció al públic gratuït. 
- Aplicació informàtica liderada pel Consell i a disposició dels Ajuntaments (als Punts Verds) per donar punts als usuaris pel fet de reutilitzar.
- Posar educadors al carrer.
- Xerrades a les escoles.
- Implantar un codi de barres en els productes on, a través d’una APP, s’hi indiqui on es pot tirar aquest producte.
- APP que informi de la durabilitat del producte i quins estan fabricats amb la nova normativa de reutilització. 
- Web des del Consell o Ajuntaments per a l’intercanvi de productes per a reutilitzar (que es pugui veure el que es troba disponible a cada municipi, ...). Difusió d’aquestes iniciatives. 
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5. De quina manera podríem assegurar que es puguin reutilitzar els voluminosos que la gent deixa al carrer?

Quins problemes i dificultats has trobat fins al moment?

- El material es deixa en condicions que fa impossible, a vegades, que es pugui reutilitzar. 
- El material té difícil la seva reparació. 
- L’espai disponible per a productes voluminosos és molt limitat.  
- Deixar els voluminosos al carrer (es fa mal bé estant al carrer i a la recollida).
- Major dificultat a la ciutat que als pobles. 

Propostes concretes per millorar:

- Implantar sistemes de recollida que no espenyin el producte.
- Deixalleries privades, com per exemple, la de Sóller. 
- No deixar els voluminosos al carrer. 
- Sistemes de recollida baix petició. 
- Incloure electrodomèstics a la bateria de recollida municipal de voluminosos.
- Facilitar la recollida al ciutadà. 
- Col•laborar amb entitats properes per a assegurar la recollida i la reutilització. 
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6. Quin límit ha de marcar el PDS entre el que és un residu o un recurs?
Quins problemes i dificultats has trobat fins al moment?

- Els conceptes són molt ambigus. 
- Manca de definició del que és un recurs. 
- La mancança de definició dificulta la cadena de seguiment del producte (ja sigui un residu o un residu que s’ha convertit en reutilitzable).

Propostes concretes per millorar:

- Que en la normativa quedin establerts els límits. 
- Registre, de visibilitat pública, de tots els residus/productes.
- Crear llocs on el propi individu, de forma voluntària, deixi el seu residu per a la reutilització. 
- Definir i classificar aspectes de la normativa estatal en quan a definició de residu. 
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7. Com podem saber quina quantitat de materials es reutilitzen?
Quins problemes i dificultats has trobat fins al moment?

- Falten infraestructures de reutilització. 
- Dificultat per controlar tot el que entra en els Punts Verds.
- El registre de dades és pràcticament inexistent. 
- No hi ha diferenciació de l’entrada del que és un producte, un residu o un bé reutilitzable. 
- No es coneix què es torna a posar en el mercat per conèixer així la quantitat que s’ha reutilitzat. 

Propostes concretes per millorar:

- Més espai disponible per emmagatzemar. 
- Establir convenis amb empreses per a que acreditin d’on venen els materials abans que entrin a les deixalleries. 
- Crear una base de dades unificada per a totes les entitats. Dissenyar diferents sistemes de recollida de dades per a cada residu.
- Implementar sistemes d’etiquetatge intel•ligent per a conèixer el cicle de vida del producte/residu.
- Per millorar la reutilització s’ha de millorar la inspecció, el control i la sanció. 


