
Lloc: La Misericòrdia

Dia: 21/07/16

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 sis 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. Reducció de residus al sector comercial: què pot dir el PDS al respecte?
2. Residus alimentaris: quines iniciatives es poden incloure per a reduir-ne la quantitat?
3. Sobreembalatge i granel: com desincentivar el primer i fomentar el segon?
4. Bosses als comerços: és viable prohibir-ne l’ús? Quines opcions hi ha des del PDS?
5. Reducció d’envasos, coberts i vaixelles d‘un sol ús al canal HORECA (hoteleria, restauració i càtering): què 
pot dir el PDS per tal de reduir-ne l’ús? (també relatiu al “tot inclòs”)
6. Implicació dels comerços: quina seria la millor manera d’implantar un distintiu per als que realment 
s’impliquen en reduir els residus que es generen (incloent la valoració dels productes que venen)?

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:

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

Eix temàtic 5: Prevenció de residus en el sector comercial

r



Jornada 5: Prevenció de residus al sector comercial

1. Reducció de residus al sector comercial: què pot dir el PDS al respecte? 
Quins problemes i dificultats has trobat fins al moment?

- Definició i acotament del què s’entén per residu del sector comercial.
- Separar els residus domèstics dels residus generats pel comerç.
- Falta de dades dels residus generats al sector comercial i veure com es recullen aquestes dades.
- Els Ajuntaments toquen regular, a través de les ordenances, el tema de les dades dels residus generats pel sector comercial. 
- Els envasos de paper, que són reutilitzables, són més cars que els de plàstic. 

Propostes concretes per millorar:

- El PDS hauria de transposar la Directiva Europea en matèria de bosses. 
- Obligar a les empreses a donar les dades anuals de residus generats (moltes empreses de distribució autogestionen residus i no consten en el percentatge de 
reciclatge de les Illes Balears). 
- Pagament per generació (qui més genera, més paga).
- Donar suport a la mancomunació de municipis per tal de reduir i optimitzar costos.
- Adaptació de la llei de residus a la llei nacional 2011 que permet l’autogestió total de residus. 



Jornada 5: Prevenció de residus al sector comercial

2. Residus alimentaris: quines iniciatives es poden incloure per a reduir-ne la quantitat?  
Quins problemes i dificultats has trobat fins al moment?

- Sovint és més econòmic abandonar els residus alimentaris que donar-los abans que siguin residus (quan encara són aliments aprofitables en el final 
de la seva vida útil).

- Les ONG i menjadors socials estan desbordats i no tenen la capacitat d’assumir la gran quantitat de residus alimentaris. 
 (Alguns grups de treball discrepen en aquest punt).

- No tenim gestors de càrnics a les Illes Balears --> el bestiar mallorquí no pot competir amb el peninsular. 

Propostes concretes per millorar:

- Eliminar traves en la donació d’aliments al final de la vida útil a ONGs, menjadors socials, etc. Per exemple: incentius fiscals, ...

- SANDACH – Categoria 3 es podrien aprofitar per consum veterinari. 

- Crear una empresa que faci menjar per animals a partir dels residus alimentaris (processats).

- Crear un centre de recollida dels residus alimentaris que després gestionaria l’empresa de processats esmentada en el punt anterior.

- Més coordinació entre directrius sanitàries i medi ambientals. 

- Conscienciació per tal d’evitar el malbaratament de residus alimentaris.

- No existeixen campanyes per part de les Administracions per a educar/conscienciar en la cultura del NO al malbaratament. 

- Visualitzar “outlet alimentari” de productes a punt de caducar.

- Campanyes específiques a cadenes hoteleres i restaurants (grans productors). 

- Poder reciclar la proteïna càrnica i reorientar les restes d’origen animal cap als pinsos.

-  Bonificar permanentment la tarifa de restes d’origen animal. 

- Campanyes per aprofitar óssos dels animals i fer brou, com abans. 

- Foment dels gestors de càrnics a les Illes Balears.



Jornada 5: Prevenció de residus al sector comercial

3. Sobreembalatge i granel: com desincentivar el primer i fomentar el segon?
Quins problemes i dificultats has trobat fins al moment?

- Molts embalatges venen dissenyats pels fabricants que volen fomentar les seves marques. 
- Els consumidors confien més en la garantia sanitària que suposen els aliments envasats. No hi ha cultura de compra a granel.
- Els envasats tenen traçabilitat i el granel no. El risc sanitari fa que els comerços no ho potenciïn. 
- Necessitat d’informació toxicològica a l’envàs (detergents, ...).
- Limitacions d’etiquetatge. 
- No existeix pressió social contra el sobreembalatge. 

Propostes concretes per millorar:

- Promocionar la compra a granel als consumidors. 
- Utilització de l’envàs retornable.
- Informar als consumidors per tal de desincentivar l’ús de bosses o el sobreembalatge.
- Pressió fiscal.
- Col·laboració/convenis entre l’Administració i el sector comercial per a fer polítiques de foment de la reducció. 
- Definir el que s’entén per “sobreembalatge”.
- Educació i sensibilització.
- Col·laboració entre sectors i Administració.
- I+D per a nous materials d’envasat i per a l’optimització d’envasos. 



Jornada 5: Prevenció de residus al sector comercial

4. Bosses als comerços: és viable prohibir-ne l’ús? Quines opcions hi ha des del PDS? 
Quins problemes i dificultats has trobat fins al moment?

- A les iniciatives sense bossa només s’hi han sumat els distribuïdors i no, en canvi, el sector de venda tèxtil, farmàcies, etc.
- Donar per suposat que l’usuari vol la bossa. 

Propostes concretes per millorar:

- Prohibir l’ús no és possible degut a que qualque vegada sí que es poden necessitar.
- Que siguin biodegradables.
- Prohibir les bosses de film.
- Fomentar els convenis entre Administració i sector per no utilitzar bosses de film.
- L’ etiquetatge ecològic pot ajudar a fomentar la reducció de bosses i embalatges, etc. 
- Fomentar, a través de campanyes, la cultura de la no utilització de bosses.
- Posar missatges dissuasius a les bosses (com es fa ja a les capses de tabac, etc.).
- Preguntar abans de donar la bossa. 
- Transposar/complir la directiva de bosses comercials. 
- Conscienciació i sensibilització per part de les entitats privades i l’Administració. 
- Publicació dels resultats per tal d’incentivar les bones pràctiques. 
- Donar alternatives sanitàries pels materials que s’utilitzen per separar els aliments (peix, car, embotits, etc.).
- Creació d’una comissió mixta Administració-Sanitat per la creació de materials per envasats. 
- Acord amb els distribuïdors dels comerços que no tinguin aliments (roba, ferreteries, etc.). 



Jornada 5: Prevenció de residus al sector comercial

5. Reducció d’envasos, coberts i vaixelles d’un sol ús al canal HORECA (hoteleria, restauració i càtering):
què pot dir el PDS per tal de reduir-ne l’ús? (també relatiu al “tot inclòs”) 

Quins problemes i dificultats has trobat fins al moment?

Propostes concretes per millorar:

- Pagament per generació de residus.
- I+D per a l’avaluació de la idoneïtat de l’ús únic per a l’impacte químic/biològic ... d’aigües residuals.
- Cobrar prèviament l’envàs i tornar els diners al ser retornat (envàs reutilitzable).
- Acords de col·laboració i treball entre l’Administració i HORECA per fomentar les bones pràctiques i la reducció.
- Creació d’un distintiu per bones pràctiques. 
- Fomentar l’ús de vaixelles reutilitzables dins la iniciativa privada mitjançant convenis, etc. 



Jornada 5: Prevenció de residus en el sector comercial

6. Implicació dels comerços: quina seria la millor manera d’implantar un distintiu per als que
realment s’impliquen en reduir els residus que es generen (incloent la valoració dels productes que venen)? 

Quins problemes i dificultats has trobat fins al moment?

- No tots els municipis tenen la mateixa vara de mesurar. Palma, per exemple, no obliga a separar. 
- Necessitat de tenir un cos d’inspecció per poder auditar aquests comerços. 
- Gran quantitat de distintius que causen confusió.

Propostes concretes per millorar:

- Que es pugui mesurar/quantificar la generació de residus comercials.
- Identificar diferents propostes dels supermercats per tal de reduir els residus (bosses de ràfia enlloc de plàstic, granel, menys embalatge).
- Incentivar al consumidor a fer un tractament del menjar més programat, per no generar residus i fer una compra més optimitzada. Bones pràctiques 
de conservació.
- Fer un conveni de col·laboració entre els mitjans i petits comerços i el Consell per acordar mesures de reducció i treballar entre tots per augmentar 
la reducció de residus. 
- Estimular la cultura de col·laboració entre l’Administració i els comerços (facilitació, acords, intentar fer-ho bé).
- Que es faci complir l’obligació de recollir selectivament. 
- El PDS hauria de definir com obtenir el distintiu: checklist senzill per obtenir distintiu (donar a menjadors socials, etc.).
- Que el PDS defineixi uns mínims i que, si tens uns màxims o més dels mínims, s’obtingui el distintiu (voluntari).
- Beneficiar/incentivar al client final dels comerços amb distintiu. 
- Control del compliment de la norma. 
- Educació ambiental a les escoles, ...


