
Lloc: La Misericòrdia

Dia: 17/11/16

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 set temes a tractar i d’emplenar les fitxes participatives amb les 
propostes corresponents a cada tema. 

Els temes treballats són els següents:

1. Qui assumeix els costos del littering? Qui els hauria d'assumir?

2. Com es pot fer des del PDS perquè els que han d'assumir els costos del littering realment ho assumeixin?

3. Com es pot aconseguir una major contribució dels SIG per a respondre dels costos del littering?

4. Què en pensau del SDDR? Com creieu que s’hauria d’implantar a Mallorca per tal que fos exitós?

5. Abocaments de residus d’obra. Què es pot fer des del nou Pla perquè es duguin al servei públic de MAC 

Insular?

6. Mantindríeu les fiances dels residus de construcció i demolició en el nou PDS? Quins canvis faríeu en 

aquest tema per tal que funcioni millor?

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 8: Abocament i abandonament de residus

r



Jornada 8: Abocament i abandonament de residus

1. Qui assumeix els costos del littering? Qui els hauria d'assumir?
Quins problemes i dificultats has trobat fins al moment?

-               Dificultat en la tramitació dels expedients sancionadors.
-               Falta de mitjans humans i recursos materials.
-               Els costos els assumeix el municipi i els hauria d’assumir qui ho tira.
-               Dificultats de denúncia per part dels testimonis (especialment en les canteres) de a qui interposar la denúncia.

Propostes concretes per millorar:

-               Delegació de competències en matèria d’inspecció al Consell.
-               Creació d’un cos d’inspectors.
-               Creació d’un règim de sancions vertaderament sever i dissuasori. 
-               Detecció de punts negres de littering i vigilància especial.
-               Els costos els hauria d’assumir l’infractor a través de sancions. 



Jornada 8: Abocament i abandonament de residus

2. Com es pot fer des del PDS perquè els que han d'assumir els costos del littering realment ho assumeixin?

Quins problemes i dificultats has trobat fins al moment?

-               Manca de papereres/contenidors a punts específics i compartimentar. 
-               Manca de conscienciació de la ciutadania. 
-               El PDS és una eina de planificació territorial.
-               La neteja del littering no està prevista dins dels convenis entre les entitats locals i els SIG.
-               A les autoritzacions dels SIG s’hauria de preveure el cost de neteja del littering. 

Propostes concretes per millorar:

-               Papereres tricompartimentades.
-               Conscienciació de la ciutadania.
-               Desenvolupar capacitat sancionadora.
-               Incentivar la devolució d’envasos. 
-               Implicar totes les parts del procés per tal de reduir el littering i millorar les campanyes de conscienciació (exemple Anglaterra).



Jornada 8: Abocament i abandonament de residus

3. Com es pot aconseguir una major contribució dels SIG per a respondre dels costos del littering?

Quins problemes i dificultats has trobat fins al moment?

-               Aquests tipus de residus no són produïts als habitatges sinó per les activitats a l’exterior. 
-               A les autoritzacions dels SIG no està previst el cost de la neteja del littering. 

Propostes concretes per millorar:

-               Normativa més clara dels paràmetres que han de complir els consumidors, SIG i els municipis, en relació als residus. 
-               Normativa de reciclatge obligatori. 
-               Facilitar mitjans als consumidors.
-               Campanyes de conscienciació per tal d’evitar el littering. 
-               Augment del nombre de punts de reciclatge. 
-               Que els SIG assumeixin la gestió directe de la recollida de residus.



Jornada 8: Abocament i abandonament de residus

4. Què en pensau del SDDR? Com creieu que s’hauria d’implantar a Mallorca per tal que fos exitós?

Quins problemes i dificultats has trobat fins al moment?
-               Per que fos eficaç es tindria que implantar de manera exclusiva i per tot arreu. 
-               Duplicitat amb el sistema actual.
-               Discrimina els envasos. 
-               Dificultats logístiques.
-               Augment dels costos.
-               Augmenta el cost de la bossa de la compra i fa als centres amb recollida SDDR menys competitius. 
-               Implicar a la gent en la separació de fraccions. 
-               El petit comerç pot vendre productes amb envasos SDDR però no pot disposar de recursos per a la devolució i, per tant, el consumidor hauria de dur 
els envasos als grans comerços. 
-               Duplica els sistemes de recollida d’envasos i, per tant, els costos administratius, d’espai de vehicles i maquinaria. 

Propostes concretes per millorar:

-               Afavorir la recollida a punts verds existents, que estan vigilats.
-               Que no hi hagi discriminació d’envasos i s’hi puguin lliurar altres tipus d’envasos i fraccions. 
-               Que els SIG actuals assumeixin el 100% del cost de recollida. 
-               Potenciar el sistema de recollida actual al sector HORECA.
-               Esperar a veure els resultats dels municipis on s’ha implantat a Espanya.
-               Que s’apliqui únicament a envasos reutilitzables (vidre).
-               Aplicable no a residus d’envasos sinó a envasos usats de sectors concrets (segona vida).
-               Que el cost que pugui tenir no s’apliqui al consumidor. 
-               Que el Consell de Mallorca esperi els resultats de l’estudi de viabilitat de l’SDDR a les Illes Balears que el Govern està actualment elaborant. 



Jornada 8: Abocament i abandonament de residus

5. Abocaments de residus d’obra. Què es pot fer des del nou Pla perquè es duguin al servei públic de MAC Insular?

Quins problemes i dificultats has trobat fins al moment?

-               Les sancions no desincentiven els abocaments.
-               Qui regula la normativa no sanciona.
-               Preus de MAC Insular.
-               No anar a MAC és un estalvi perquè es paga al moment d’entrar a planta. 
-               Tornar totes les fiances que estan pendents. 

Propostes concretes per millorar:

-               Mesures cautelars per l’incompliment del Pla (per exemple: immobilització del vehicle que fa l’abocament).
-               Revisar la viabilitat tècnica i econòmica per rebre amiant. 
-               Pagar la gestió dels residus en la sol•licitud de la llicència d’obres i fer l’entrada a planta gratuïta. Revisió de tarifes de MAC Insular. 
-               Bonificar les entrades directes a MAC de les obres menors. 
-               Permetre el lliurament de residus d’obra menor als Punts Verds i informar als ciutadans. 
-               Telèfon gratuït – línia verda – per comunicar anònimament que s’estan fent obres presumptament il•legals. 
-               Estudi de l’impacte econòmic en els Ajuntaments d’aquest tipus d’abocaments i fer aflorar la realitat.
-               Que es faci un fons, partir de les fiances no tornades per l’incompliment, per pagar als Ajuntaments el cost de recollida d’aquests abocaments.  



Jornada 8: Abocament i abandonament de residus

6. Mantindríeu les fiances dels residus de construcció i demolició en el nou PDS? Quins canvis faríeu en aquest tema per tal que funcioni millor?

Quins problemes i dificultats has trobat fins al moment?

-               No solucionen els problemes de les obres. 

Propostes concretes per millorar:

-               Sí que mantindríem les fiances. 
-               Agilitzar i simplificar el procés de devolució de les fiances. 
-               Que la fiança s’apropi al cost real del tractament de residus de construcció. 
-               Fer un estudi dels motius pels quals es produeix l’abandonament de residus de construcció i aplicar PARETO. 
-               Premis de bon comportament.
-               Sancions per mal comportament.
-               Dificultar l’abocament perquè ho hagin de dur als Parcs Verds o als SIG.
-               Revisar la normativa vigent, o desenvolupar-la a nivell autonòmic (reial decret de RCD), per tal de fomentar la reutilització dels materials. 
-               Verificació prèvia de l’administració de les quantitats declarades de RCD a les fitxes pel dipòsit de fiança. 
-               Comunicar paral•lelament al Servei de Residus i al Consell Insular de quan hi hagi una infracció amb la gestió de RCD en una obra (han de tenir dipositada 
una fiança al Consell Insular). 


