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ANNEX 4. AVALUACIÓ DE L’ESTAT DE CONSECUCIÓ DELS OBJECTIUS DELS ACTUALS 

PLANS 
 

 

1 INTRODUCCIÓ 

El Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans de l’illa de Mallorca 
constitueix l’instrument normatiu de planificació en aquest àmbit. En l’última revisió del 
(2006) es defineixen les línies bàsiques d’actuació a aplicar basades en la prevenció i 
minimització dels residus, el model de recollida selectiva, alternatives per al tractament 
de residus, adequacions de les instal·lacions i creació de noves.  
 
El Pla Director Sectorial per a la Gestió dels residus de construcció-demolició, 
voluminosos i pneumàtics fora d’ús de l’illa de Mallorca, aprovat al 2002, estableix el 
marc obligat per a la gestió d’aquests residus a Mallorca. 
 
En motiu de la redacció del nou Pla Director Sectorial de Residus No Perillosos de 
Mallorca es presenta el següent document que revisa els objectius establerts a ambdós 
Plans Directors vigents, amb la finalitat de conèixer la situació actual i d ‘aquesta manera 
conèixer les noves directrius a marcar. 

VALORACIÓ DELS RESULTATS I GRAU DE CONSECUCIÓ 

A partir de les línies i els objectius establerts als Plans anteriors es realitza el següent 
anàlisi que engloba la descripció de l’objectiu, els resultats durant aquest període de 
temps i el grau de consecució amb una valoració numèrica del grau de desviació i indicat 
amb el codi de colors d’un semàfor. 
 
Els resultats i el grau d’assoliment de cada objectiu es calculen mitjançant els valors 
actuals de l’illa de Mallorca.   
 
La correspondència del grau d’assoliment respecte els colors és la següent: 
 

SENYALITZACIÓ 
DELS 
RESULTATS 

 

CORRESPONDÈNCIA AMB EL GRAU 
D’ASSOLIMENT  

 

Resultats coincidents amb els objectius 
establerts als Plans 

 

Resultats propers amb els objectius establerts 
en el Pla però no assolits completament 

 

 

Resultats allunyats amb els objectius establerts 
en el Pla 
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2 NIVELL DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DEL 
PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIÓ DELS 
RESIDUS URBANS DE L’ILLA DE MALLORCA 
(PDSGRUM) 

2.1 GENERACIÓ DE RESIDUS URBANS 
En el PDSGRUM s’identifiquen els següents objectius en l’àmbit de la generació de 
residus urbans:  
 

Objectius PDSGRUM 

Estabilitzar la producció dels residus urbans per habitant de 
fet i any dins l’horitzó temporal del pla 

Any 2006: 1,71 kg/hab. 
fet / dia 

RESULTATS I GRAU DE CONSECUCIÓ 

 
L’evolució de la producció dels residus urbans per habitant de fet1 i any ha estat la 
següent:  
 
 
 
 

                                                                            

 
1 Habitants de fet: Índex de Pressió Humna (IPH) mitjà. Font:Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0) 
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ANNEX 4. AVALUACIÓ DE L’ESTAT DE CONSECUCIÓ DELS OBJECTIUS DELS ACTUALS PLANS 
 

 
 

 
 

Figura 2-1. Evolució de la generació de residus municipals a Mallorca (2003-2016)  

 

2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

IPH mitjà (1000 hab) 893 914 935 966 985 1.007 1.005 1.015 1.036 1.053 1.063 1.067 1.081 1.113

Població de dret (1000 hab) 754 759 778 791 814 846 862 869 873 876 865 858 859 861

Residus municipals (1.000 Tn) 546,36 566,79 577,37 601,70 625,95 584,41 556,57 565,72 553,61 535,98 530,79 545,76 569,37 594,43

Rati generació IPH (kg/ hab. dret/ dia) 1,68 1,70 1,69 1,71 1,74 1,59 1,52 1,53 1,46 1,40 1,37 1,40 1,44 1,46

Rati generació dret (kg/ hab. dret/ dia) 1,99 2,05 2,03 2,08 2,11 1,89 1,77 1,78 1,74 1,68 1,68 1,74 1,82 1,89
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Per tal de valorar l’evolució de la generació de residus urbans per habitant de fet i any 
s’ha utilitzat la dada de població d’Índex de Pressió Humana (IPH)2. Al 2006 el rati de 
generació es situava 1,71 kg/hab. fet / dia, aquest valor ha anat disminuint de manera 
progressiva encara que no regular. El resultat 10 anys més tard, al 2016 és que el rati de 
generació és 1,46 kg/hab. fet / dia. 
 
Per tant, a la vista de la disminució del valor del rati de generació que l’objectiu s’ha 
assolit amb escreix donat que s’ha aconseguit disminuir la quantitat de residus urbans 
per habitant de fet. 
 

DESCRIPCIÓ RESULTAT G.ASSOLIMENT 

S’observa una tendència de la reducció del 
rati de generació de residus urbans els 
darrers anys. S’ha assolit l’objectiu marcat 
en el PDSGRUM amb escreix, s’ha reduït el 
rati de generació de 1,71 kg/hab. fet / dia 
al 2006 a 1,46 kg/hab. fet / dia al 2016. 

Disminució 
del rati de 
generació 
de residus 
urbans un 
14,29%  

2.2 VALORITZACIÓ O INCINERACIÓ AMB RECUPERACIÓ 
D’ENERGIA DELS RESIDUS D’ENVASOS 

 

Objectius PDSGRUM 

La valorització3 o incineració amb 
recuperació d’energia d’un mínim del 60% 
en pes dels residus d’envasos per a l’any 
2008. 

• Es determina que pels residus 
d’envasos per l’any 2008 un mínim del 
60% en pes es destini a valorització o 
incineració amb recuperació d’energia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            

 
2 Font:Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0) 
3 Valorització energètica 
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ANNEX 4. AVALUACIÓ DE L’ESTAT DE CONSECUCIÓ DELS OBJECTIUS DELS 

ACTUALS PLANS 
 

 
 

RESULTATS I GRAU DE CONSECUCIÓ 
 

0 1 2 3 RESULTAT A RESULTAT 
B  

Generació 
segons bossa 

tipus 

Recollida o 
Entrades a 

Planta 
envasos 

Entrades Son 
Reus 

procedents de 
planta 

d'envasos 

Sortides 
de 

materials 
classificats 

de la 
planta 

d'envasos 

(2/0) en % ((0-3)/0) en 
% 

ANY 
Envasos i 
residus 

d'envasos 
generats (Tn) 

Envasos 
Lleugers 

(Tn) 

Rebuig planta 
envasos (Tn)4 

Envasos 
recuperats 

(Tn) 

% Valorització 
energètica 

(flux envasos) 

% 
Valorització  
energètica 

global 
(teòric)  

2008 122.241 8.941 3.316 SD 2,71% 100,00% 

2015 171.895 16.886 5.845 9.186 3,40% 94,66% 

2016 184.808 18.881 6.851 10.687 3,71% 94,22% 

 

DESCRIPCIÓ G.ASSOLIMENT 

RESULTAT A 
- 2008: No es disposa de les dades de valoració materials 

d’envasos i residus d’envasos. S’assoleix un 2,71% de 
valorització energètica dels envasos i dels residus d’envasos.  

- 2015: S’assoleix un 3,40% de valorització energètica dels 
envasos i dels residus d’envasos.  

- 2016: S’assoleix un 3,71% de valorització energètica dels 
envasos i dels residus d’envasos.  

 

No es pot avaluar la dada 
per l’any específic 2008 
però sí pels anys 2015 i 
2016 on no es compleix 
l’objectiu. 

RESULTAT B 
- 2008: No es disposa de les dades de valoració materials 

d’envasos i residus d’envasos. S’assoleix un 100% de 
valorització energètica dels envasos i dels residus d’envasos.  

- 2015: S’assoleix un 94,66% de valorització energètica teòrica 
dels envasos i dels residus d’envasos.  

- 2016: S’assoleix un 94,22% de valorització energètica teòrica 
dels envasos i dels residus d’envasos. 

 

 

                                                                            

 
4 A falta de caracteritzacions d’aquest material, es considera que el 100% es correspon amb residus d’envasos no aptes per a la 

valorització material.  
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2.3 RECICLATGE MÍNIM PER ALS RESIDUS D’ENVASOS 

Objectius PDSGRUM 

L’assoliment d’un reciclatge mínim d’un 55% i d’un 80% 
màxim per a l’any 2008 per als residus d’envasos 

Es determina que pels 
residus d’envasos per l’any 
2008 un mínim del 55% i 
un màxim del 80% en pes 
es destini a reciclatge 

 

RESULTATS I GRAU DE CONSECUCIÓ 
 

0 1 2 3 4 

Generació 
segons bossa 

tipus 

Sortides de 
materials 

classificats de la 
planta 

d'envasos 

Quantitat de 
vidre envàs 
destinat a 
reciclatge 

Quantitat de paper 
i cartró envàs 

destinat a 
reciclatge 

(1+2+3/0) 
en % 

ANY Envasos i 
residus 

d'envasos 
generats (Tn) 

Envasos 
recuperats (Tn) 

Envasos vidre a 
reciclatge (Tn)5 

Envasos paper 
cartró a reciclatge 

(Tn)6 

% 
Reciclatge 

2008 122.241 SD    

2015 171.895 9.186 22.350 24.936 32,85% 

2016 184.808 10.687 24.437 26.354 33,27% 

 

DESCRIPCIÓ G.ASSOLIMENT 

- 2008: No es disposa de les dades de reciclatge 
d’envasos i residus d’envasos.  

- 2015: S’assoleix un 32,85% de reciclatge dels 
residus d’envasos.  

- 2016: S’assoleix un 33,27% de reciclatge dels 
residus d’envasos.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                            

 
5 Quantitat de vidre recollida de manera selectiva restant la quantitat d’impropis calculada a partir de les caracteritzacions 

disponibles d’aquesta fracció. 
6 Quantitat de paper i cartró recollida de manera selectiva restant la quantitat d’impropis calculada a partir de les caracteritzacions 

disponibles d’aquesta fracció. 
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ANNEX 4. AVALUACIÓ DE L’ESTAT DE CONSECUCIÓ DELS OBJECTIUS DELS 

ACTUALS PLANS 
 

2.4 OBJECTIUS DE RECICLATGE 
 

Objectius PDSGRUM 

L’assoliment dels objectius de reciclatge 
per a l’any 2008 per als següents materials 
continguts en els residus d’envasos: 

a) 60% en pes de vidre. 

b) 60% en pes de paper cartró. 

c) 50% en pes de metalls. 

d) 22,5% en pes de plàstics. 

e) 15% en pes de fusta. 
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RESULTATS I GRAU DE CONSECUCIÓ 

Envasos i residus d'envasos generats (Tn) 

 Generació segons 
bossa tipus 

Sortides de 
materials 

classificats de la 
planta d'envasos 

Impropis RS 
Vidre 

(Caracterització 
fracció vidre) 

Quantitat RS 
Vidre (Tn) 

Vidre a 
reciclatge7 (Tn) 

Impropis RS 
Paper i cartró 

(Caracterització 
fracció P/C) 

Quantitat RS 
Paper i cartró 

(Tn) 

Paper a 
reciclatge 8(Tn) 

% Reciclatge 

ANY 2015 2016 2015 2016  2015 2016 2015 2016  2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Vidre 
(Tn) 

81.632 87.764    1,12% 22.603 24.714 22.350 24.437       27,38% 27,84% 

Paper 
cartró 
(Tn) 

109.696 117.936         9,36% 27.511 29.076 24.936 26.354 22,73% 22,35% 

Metalls 
(Tn) 

SD SD 1.483 1615,8            SD SD 

Plàstics 
(Tn) 

SD SD 6.928 8135,54            SD SD 

Fusta 
(Tn) 

SD SD                         SD SD 

 
 
 

                                                                            

 
7 Quantitat de vidre recollida de manera selectiva restant la quantitat d’impropis calculada a partir de les caracteritzacions disponibles d’aquesta fracció. 
8 Quantitat de paper i cartró recollida de manera selectiva restant la quantitat d’impropis calculada a partir de les caracteritzacions disponibles d’aquesta fracció. 
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ANNEX 4. AVALUACIÓ DE L’ESTAT DE CONSECUCIÓ DELS OBJECTIUS DELS ACTUALS PLANS 
 

 

DESCRIPCIÓ G.ASSOLIMENT 

- Reciclatge 60% en pes de vidre: Al 2015 es va 
reciclar un 27,38% i al 2016 un 27,84% 

- Reciclatge 60% en pes de paper cartró: Al 2015 es 
va reciclar un 22,73% i al 2016 un 22,35% 

- Reciclatge 50% en pes de metalls: No es disposen 
dades per valorar aquest resultat 

- Reciclatge 22,5% en pes de plàstics: No es 
disposen dades per valorar aquest resultat 

- Reciclatge 15% en pes de fusta: No es disposen 
dades per valorar aquest resultat 

 

 

 

2.5 OBECTIUS DE RECOLLIDA SELECTIVA 
En l’àmbit de la recollida selectiva es marquen els següent percentatge de recollida 
selectiva per fracció i com a marc temporal l’any 2013. 
 

OBJECTIUS PDSGRUM 

Percentatges de 
recollida selectiva 

Fracció 2013 

Paper cartró 68% 

Vidre 68% 

Envasos lleugers 28% 

Fracció orgànica dels 
residus municipals 

55% 
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RESULTATS I GRAU DE CONSECUCIÓ 

 
 

Recollida selectiva 

  
Generació segons 

bossa tipus 
Quantitat RS Vidre 

(Tn) 
Quantitat RS Paper 

cartró (Tn) 

Quantitat RS 
Envasos Lleugers 

(Tn) 

Quantitats RS 
FORM (Tn) 

% RS 

ANY 
2013 2015 2016 2013 2015 2016 2013 2015 2016 2013 2015 2016 2013 2015 2016 2013 2015 2016 

Vidre (Tn) 67.129 81.632 87.764 20.926 22.603 24.714          31,17% 27,69% 28,16% 

Paper 
cartró (Tn) 

90.207 109.696 117.936    25.522 27.511 29.076       28,29% 25,08% 24,65% 

Envasos 
lleugers 
(Tn) 

74.227 90.263 97.044       12.137 13.908 15.484    16,35% 15,41% 15,96% 

FORM 
(Tn) 

245.014 297.949 320.331          13.628 17.061 18.825 5,56% 5,73% 5,88% 
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ANNEX 4. AVALUACIÓ DE L’ESTAT DE CONSECUCIÓ DELS OBJECTIUS DELS ACTUALS 

PLANS 
 

 
 

DESCRIPCIÓ G.ASSOLIMENT 

Per l’any 2013, Recollida selectiva valorada 
segons la generació teòrica a partir de la bossa 
tipus calculada de: 

- 68% per al paper cartró: 28,29% 
- 68% per al vidre: 31,17%  
- 28% per als envasos lleugers: 16,35%  
- 55% per a la fracció orgànica dels residus 

municipals: 5,56%  

 

 

 

2.6 OBJECTIUS DE TRACTAMENT 
El PDSGRUM com a darrer objectiu indica l’assoliment dels objectius de tractament per a 
l’any 2013 per als residus urbans generats a l’illa de Mallorca9 següents: 
 

OBJECTIUS PDSGRUM 

Percentatges 
de tractament 
pel 2013 

Fracció 2013 

Dels residus 
inclosos dins 
l’àmbit d’aplicació 
del PDSGRUM 

38 % de valorització material: 

• dels quals un 43% serà per als residus 
especificats a l’epígraf a) de l’article 2.2 

• i un 100% per als residus especificats a 
l’epígraf e) de l’article 2.2 

62% d’incineració amb recuperació d’energia. 

0% d’eliminació en abocador controlat, excepte 
emergències. 

                                                                            

 
9 Definits als epígrafs a, b, c i e de l’article 2.2 del PDSGRUM 
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RESULTATS I GRAU DE CONSECUCIÓ 

 

Objectiu 2013 2014 2015 2016 

38 % de valorització material: 34,88% 42,14% 39,03% 39,47% 

a) dels quals un 43% serà per 
als residus especificats a 
l’epígraf a) de l’article 2.2 

SD SD SD SD 

b) i un 100% per als residus 
especificats a l’epígraf e) de 
l’article 2.2 

51,63% 58,35% 56,20% 53,98% 

62% d’incineració amb 
recuperació d’energia. 

65,12% 57,86% 60,97% 60,53% 

0% d’eliminació en abocador 
controlat, excepte emergències. 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

OBJECTIUS PDSGRUM G. ASSOLIMENT 

Percentatges 
de 
tractament 
pel 201310 

Fracció 2013  

Dels 
residus 
inclosos 
dins 
l’àmbit 
d’aplicació 
del 
PDSGRUM 

38 % de valorització material: 34,88% 
(2016: 39,47%) 

a) dels quals un 43% serà per als 
residus especificats a l’epígraf a) 
de l’article 2.2 del PDSGRUM11: No 
existeixen dades disponibles 

b) i un 100% per als residus 
especificats a l’epígraf e) de 
l’article 2.2 del PDSGRUM12: 51,63% 
(2016: 53,98%) 

 

L’objectiu de la 
valorització material no 

s’assoleix a l’any de 
referència 2013 però si als 

darrers (2014 a 2016). 
L’objectiu de la 

valorització dels fangs no 
s’aconsegueix.  

62% d’incineració amb recuperació 
d’energia: 65,12% (2016: 60,53%) 

0% d’eliminació en abocador controlat, 
excepte emergències: 0,00% (2016: 
0,00%) 

 
 

                                                                            

 
10 Valoració realitzada a partir de dades proporcionades per part del concessionari de les instal·lacions (TIRME) 
11 a) Residus urbans, pròpiament dits, produïts com a conseqüència de les activitats i les situacions següents: domiciliàries; 

comercials, industrials i de serveis; sanitàries a clíniques, hospitals i ambulatoris; i neteja viària, jardins, zones verdes, i recreatives. 

S’exclouen específicament els residus regulats en el pla director sectorial per a la gestió dels residus de construcció demolició, 

voluminosos i pneumàtics fora d’ús de Mallorca. 
12 e) Fangs o llots de les estacions depuradores d’aigües residuals urbanes. 
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ANNEX 4. AVALUACIÓ DE L’ESTAT DE CONSECUCIÓ DELS OBJECTIUS DELS ACTUALS 

PLANS 
 

3 NIVELL DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DEL 
PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIÓ DELS 
RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ-DEMOLICIÓ, 
VOLUMINOSOS I PNEUMÀTICS FORA D’ÚS DE 
L’ILLA DE MALLORCA (PDSGRCDVPFUM) 

3.1 RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ-DEMOLICIÓ 
L’article 4 del PDSGRCDVPFUM indica els objectius específics per al 30 de juny de 2006 
sobre els residus de construcció - demolició: 

• Objectiu de reducció: 10% mínim 

• Objectiu de recollida controlada: 100% 

• Objectiu de valorització: 70%, amb un mínim d’un 15% de reciclatge 

• Objectiu d’abocament controlat: màxim d’un 30% 
 

RESULTATS I GRAU DE CONSECUCIÓ 

 
L’evolució de la generació i la gestió dels residus de construcció-demolició dels darrers 
anys segons les dades disponibles és la següent: 
 

Residus de 
Construcció i 

Demolició (RCD) 

2006 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Generació  (Tn) 283.965 278.737 211.668 175.094 181.299 222.379 287.257 349.504 

% Variació anual   -24,06% -17,28% 3,54% 22,66% 29,17% 21,67% 

% Variació 2006-
2016 

       23,08% 

Reciclatge  166.436 138.659 109.300 127.925 117.889 144.290 213.546 

% Reciclatge  59,71% 65,51% 62,42% 70,56% 53,01% 50,23% 61,10% 

Valorització 
energètica 

 
8.322 5.198 4.970 5.222 6.498 9.992 13.972 

% Valorització 
energètica 

 
2,99% 2,46% 2,84% 2,88% 2,92% 3,48% 4,00% 

Eliminació   90.136 74.982 63.300 64.594 80.172 99.277 123.448 

% Eliminació   32,34% 35,42% 36,15% 35,63% 36,05% 34,56% 35,32% 

Abocament 
controlat 

 
90.075 74.944 63.276 64.578 80.148 99.245 123.356 

% Abocament 
controlat 

 
32,32% 35,41% 36,14% 35,62% 36,04% 34,55% 35,29% 

Reciclatge  166.436 138.659 109.300 127.925 117.889 144.290 213.546 

% Reciclatge  59,71% 65,51% 62,42% 70,56% 53,01% 50,23% 61,10% 
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No es disposen de la totalitat de les dades fins a l’any 2010. Així no es pot avaluar el grau 
d’assoliment de tots els objectius a l’escenari temporal indicat pel PDSGRCDVPFUM, 
2006, però si que es farà per a la sèrie temporal dels darrers anys. 
 

DESCRIPCIÓ G.ASSOLIMENT 

- Objectiu de reducció 10% mínim: Increment del 
23,08% del 2006 al 2016 

 

- Objectiu de recollida controlada 100%: SD 
No es disposen dades 

quantificades dels 
abocament incontrolats 

- Objectiu de valorització 70%, amb un mínim d’un 
15% de reciclatge: Valorització energètica 4,00% i  
reciclatge 61,10% al 2016 

 

- Objectiu d’abocament controlat màxim d’un 
30%: Abocament controlat 35,29% l’any 2016. 

 

 

3.2 RESIDUS VOLUMINOSOS 
L’article 4 del PDSGRCDVPFUM indica els objectius específics per al 30 de juny de 2006 
sobre els residus voluminosos13: 

• Objectiu de recollida controlada: 100% 

• Objectiu de valorització: 75% 

• Objectiu d’abocament controlat: màxim d’un 25% 
 

RESULTATS I GRAU DE CONSECUCIÓ 

L’evolució de la generació i la gestió dels residus de voluminosos dels darrers anys 
segons les dades disponibles és la següent: 
 

                                                                            

 
13 Residus voluminosos, aquells residus que per les seves característiques (dimensions, pes, propietats, …) no poden ser objecte de 

recollida ordinària. En qualsevol cas tindran la consideració de residu voluminós els següents: - Electrodomèstics i aparells elèctrics i 

electrònics rebutjats (inclou els residus d’aparells elèctrics i electrònics que s’especifiquen als annexos I i II d’aquesta norma). 

- Matalassos rebutjats. 

- Mobles i altres estris rebutjats. 

- Els residus assimilables i definits en algunes categories o subcategories de Catàleg europeu de residus aprovat mitjançant la 

Decisió 2001/118/CE de la Comissió, de 16 de gener de 2001. 
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ANNEX 4. AVALUACIÓ DE L’ESTAT DE CONSECUCIÓ DELS OBJECTIUS DELS ACTUALS 

PLANS 
 

 
 
 
 

Residus de Construcció 
i Demolició (RCD) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Generació  (Tn) 29.000 23.781 21.107 20.092 25.926 31.003 38.545 

Valorització material 
(Tn) 

3.336 2.121 2.090 1.629 1.684 2.227 
2.640 

(6,85%) 

Valorització energètica 
(Tn) 

22.002 18.376 18.323 17.000 23.534 27.779 
35.946 

(93,26%) 

% Valorització total 87,37% 86,19% 96,71% 92,72% 97,27% 96,78% 100,11% 

Abocament controlat 
(Tn) 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 
No es disposen de la totalitat de les dades fins a l’any 2010. Així no es pot avaluar el grau 
d’assoliment de tots els objectius a l’escenari temporal indicat pel PDSGRCDVPFUM, 
2006, però si que es farà per a la sèrie temporal dels darrers anys. 
 
 

DESCRIPCIÓ G.ASSOLIMENT 

- Objectiu de recollida controlada 100%: SD No es disposen dades 

- Objectiu de valorització 75%: Valorització total 
100,11% al 2016 (6,85% valorització material i 
93,26% valorització energètica) 

 

- Objectiu d’abocament controlat màxim d’un 
25%: 0,00% al 2016 

 

 

3.3 RESIDUS PNEUMÀTICS FORA D’ÚS 
L’article 4 del PDSGRCDVPFUM indica els objectius específics per al 30 de juny de 2006 
sobre els residus de pneumàtics fora d’ús: 

• Objectiu de recollida controlada: 100% 

• Objectiu de valorització material i/o energètica: 75% 

• Objectiu d’abocament controlat: màxim d’un 25% 
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RESULTATS I GRAU DE CONSECUCIÓ 

 
L’evolució de la generació i la gestió dels residus de pneumàtics fora d’ús dels darrers 
anys segons les dades disponibles és la següent: 
 
 
 

Pneumàtics Fora 
d’Ús (PFU) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Generació  (Tn) 269 713 577 549 687 874 2.527 

Valorització 
energètica (Tn) 3.224 2.907 2.772 2.747 3.051 3.559 3.045 

% Valorització 
energètica  1200,74% 407,72% 480,74% 499,98% 444,00% 407,45% 120,51% 

Valorització 
material (Tn)  SD SD SD SD SD SD SD 

Abocament 
controlat (Tn) SD SD SD SD SD SD SD 

 
No es disposen de dades fins a l’any 2010. Així no es pot avaluar el grau d’assoliment de 
l’objectiu a l’escenari temporal indicat pel PDSGRCDVPFUM, 2006, però si que es farà 
per a la sèrie temporal dels darrers anys. 
 

DESCRIPCIÓ G.ASSOLIMENT 

- Objectiu de recollida controlada 100%: SD 
No es disposen dades 

quantificades dels 
abocament incontrolats 

- Objectiu de valorització material i/o energètica 
75%: 120,51%  al 2016 (SD14  valorització material 
i 120,51% valorització energètica) 

 

- Objectiu d’abocament controlat màxim d’un 
25%: SD 

No es disposen dades 
quantificades dels 

abocament incontrolats 

 
 
 

                                                                            

 
14 SD: Sense Dades 
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ANNEX 4. AVALUACIÓ DE L’ESTAT DE CONSECUCIÓ DELS OBJECTIUS DELS ACTUALS 

PLANS 
 

4 NIVELL DE COMPLIMENT ACTUAL RESPECTE ELS 
OBJECTIUS ESTATALS 

De manera complementària a l’estat de consecució dels objectius dels actuals Plans 
Directors Sectorials de residus  s’ha trobat d’interès realitzar una comparativa amb els 
objectius estatals recollits en la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls 
contaminats, vigent actualment. 
 
A continuació es destaquen els punts principals: 
 

OBJECTIUS ESTATALS RESULTAT MALLORCA 
GRAU 

D’ASSOLIME
NT 

Prevenció de residus 

Segons l’article 15 les administracions 
han d’aprovar programes de prevenció 
de residus on s’estableixin els objectius 
de prevenció, de reducció de la 
quantitat de residus generats i de 
reducció de la quantitat de substàncies 
perilloses o contaminats, es descriuran 
les mesures de prevenció existents i 
s’avaluarà la utilitat de mesures 
adequades.  

Mallorca no disposa en 
l’actualitat de Pla de 
Prevenció de residus. 
Tanmateix, ha desenvolupat 
algunes actuacions en relació 
a la prevenció de residus 
(Campanyes: Setmana 
Europea de la Prevenció de 
Residus, Lets Clean Up 
Europe). 

 

Prevenció de residus 

La disposició addicional segona 
estableix objectius per la substitució de 
les bosses d’un sol ús.  

Les administracions han d’adoptar 
mesures per promoure sistemes més 
sostenibles de prevenció, reducció i 
gestió dels residus de bosses comercials 
d’un sol ús de plàstic no biodegradable.  

S’estableixen els següents objectius: 

- Abans del 2016 substitució del 
80% de les bosses posades en 
el mercat el 2007. 

- El 2018 substitució de la 
totalitat de les bosses, amb 
excepció de les que contenen 
peixos, carns o altres aliments. 

El Consell ha dut a terme 
campanyes per promoure 
l’ús de bosses reutilitzables 
per a la compra  i minimitzar 
el consum de bosses de 
plàstic no biodegradables. 
 
No es disposen de dades per 
avaluar el percentatge de 
substitució que suposen.  
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OBJECTIUS ESTATALS RESULTAT MALLORCA 
GRAU 

D’ASSOLIME
NT 

Prevenció de residus 

L’article 15 defineix una reducció del 
pes dels residus generats el 2020 en un 
10% respecte els generats el 2010. 

Dades del 2010 (Mallorca): 
924.262 tones 

Objectiu 2020: 831.836 
tones 

Dades del 2016 (Mallorca): 
1.034.5446 tones 

 

↑ 24,37 % respecte el 
percentatge objectiu de 

residus generats pel 2020. 

 

Preparació per a la reutilització, 
reciclatge i valorització 

L’article 22 estableix els objectius 
específics de preparació per la 
reutilització, reciclat i valorització. 

Abans del 2020, la quantitat de residus 
domèstics i comercials destinats a la 
preparació per la reutilització i el 
reciclatge per les fraccions de paper, 
metall, vidre, plàstic, bio-residus i altres 
fraccions reciclables ha d’assolir com a 
mínim el 50 % en pes. 

Abans del 2020, la quantitat de residus 
no perillosos de construcció i demolició 
destinats a la preparació per a la 
reutilització, el reciclat i altre valoració 
de materials, amb exclusió dels 
materials en estat natural, ha d’assolir 
com a  mínim el 70% en pes dels 
productes.  

Dades de preparació per la 
reutilització i reciclatge del 
2016: 29,55 % residus 
domèstics 

↓ 20,45 % respecte el 
percentatge objectiu de 
reutilització i reciclatge 

Actualment la recuperació 
de RCD’s se situa en un 
61,10% (àrids i metalls) 
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ANNEX 4. AVALUACIÓ DE L’ESTAT DE CONSECUCIÓ DELS OBJECTIUS DELS ACTUALS 

PLANS 
 

OBJECTIUS ESTATALS RESULTAT MALLORCA 
GRAU 

D’ASSOLIME
NT 

Bioresidus 

En l’article 24 es determina que les 
autoritats ambientals promouran 
mesures que puguin incloure en els 
plans i programes de gestió de residus 
per impulsar:  

a) La recollida separada de bio-
residus per destinar-los al 
compostatge o a la digestió 
anaeròbia. 

b) El compostatge domèstic i 
comunitari 

c) El tractament de bio-residus 
recollits separadament de 
forma que s’assoleixi un grau 
de protecció del medi ambient 
dut a terme en instal·lacions 
específiques. 

d) Ús de compost produït a partir 
de bio residus i ambientalment 
segur en el sector agrícola, 
jardineria o la regeneració 
d’àrees degradades.  

Al 2010 es va iniciar la 
recollida selectiva de la 
FORM a 17 municipis de 
Mallorca. La quantitat 
recollida al 2010 va ser de 
18.825 Tn el que representa 
el 12,87% dels residus 
domèstics i comercials. 

Actualment no es disposa 
d’un tractament específic 
pels bioresidus, normalment 
es mesclen amb els llots.  

 

Eliminació de residus 

L’article 23 exposa que les autoritats 
ambientals s’asseguraran que, quan no 
es dugui a terme la valorització, els 
residus es sotmetran a operacions 
d’eliminació segures adoptant mesures 
que garanteixin la protecció de la salut 
humana i el medi ambient. Els residus 
s’hauran de sotmetre a tractament 
previ a la seva eliminació a no ser que 
no sigui tècnicament viable o no quedi 
justificat per raons de protecció de la 
salut i el medi ambient. 

A Mallorca es realitza la 
valorització energètica del 
residus com a tractament 
finalista amb les excepcions 
de cadàvers d’animals de 
grans dimensions que són 
eliminats directament 
mitjançant dipositats dipòsit 
controlat.  

 

 
 



 

 

 


