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BENEFICIOS de PREPARACION REUTILIZACION CON CARÁCTER SOCIAL 
(experiencias aprendidas)
1. SOCIALES
• Generación de empleo (10-12 puestos de trabajo)
• Integración y formación de colectivos en riesgos de exclusión social
• Partida para Obras Sociales (ONG, etc.)
• Oportunidad de acceso de sectores desfavorecidos (poco nivel
adquisitivo) a AEE usados, mobiliario y ropa a precios módicos
• Fomento de la concienciación social sobre problemas
medioambientales
• Cumplimiento de la normativa y planificación vigente (DMR, DIRECTIVA
RAEE, etc.)
2. ECONÓMICOS
• Pago de precios y tasas públicas en recogidas industriales
• Beneficios derivados de la puesta en el mercado de 2ª mano (AEE
usados, mobiliario, ropa) y la valorización de residuos
• Ingresos por recogida de residuos en los costes incurridos en la gestión 
de residuos en el marco de la RAP 
3. AMBIENTALES
• Incremento de la vida útil de AEE, mobiliario, etc.
• Reducción de la pérdida de recursos a nivel europeo
• Certificado de huella de carbono reducido o compensado 
• Mejora de la trazabilidad y custodia de RAEE minimizando los impactos
ambientales



Incentivos para PYMES (RSC, CO2 evitado certificado, cumplimiento 
de
obligaciones impuestas por la normativa, etc.)
• Aplicación de la metodología del “marketing social”
• Difusión mediática (pág. web, redes sociales, radio, prensa y TV 
locales, etc.)
• Servicio 24H (GREEN CALL CENTER)
• Campañas de concienciación social y educación ambiental 
(colegios, AAVV,asociaciones de comerciantes y empresarios, etc.)
• Sistemas de recogida eficientes (puerta a puerta para residuos 
voluminosos, puntos limpios móviles, recogida itinerante en polígonos 
industriales, …)



































 

 
Pregunta: Las entidades locales hacen un gran esfuerzo para que todos los vecinos 
puedan depositar sus residuos tipo RAEE, pero no es suficiente. ¿Se ha pensado en 
alguna línea para fomentar e incentivar la recogida? 
R: Nosotros creemos que quizá haya que mejorar la información hacia el usuario. 
Aunque parezca que está todo hecho, todavía podemos hacer más. Por ejemplo, 
concienciar de todas las sustancias peligrosas que tienen los aparatos y que una 
gestión ilegal puede suponer que haya exposición a ellas.  
En cualquier caso, está claro que es necesario hacer una labor de coordinación en 
concienciación y educación ambiental, y eso está recogido en el Real Decreto.  
 
Nos preguntamos: ¿Ha sido eficaz el dinero que se ha gastado los sistemas de 
responsabilidad ampliada del productor de aparatos eléctricos en las campañas de  
concienciación y sensibilización? Quizás resulta que nos tenemos que sentar todos 
(autoridades ambientales, distribuidores, gestores, organizaciones de 
consumidores  .. ) y que las campañas sean dirigidas y diseñadas junto con las 
administraciones públicas, porque son las administraciones públicas las que saben 
las características de los territorios en las que se encuentran y conocen las 
dificultades para la adecuada gestión de los residuos.  
 
Lo que nosotros decimos es que las labores de concienciación y educación ambiental 
deben de ser coordinadas, de alguna manera, a nivel estatal, de manera que se diga 
lo mismo y de una forma organizada y coherente en todos los territorios. Nosotros 
desconocemos las campañas que se hacen en cada uno de los territorios, pero son 
diferentes y, en este sentido, ¿se ha hecho un seguimiento de la eficiencia y la 
eficacia de estas campañas?; resulta que han sido totalmente inútiles aunque parece 
ser que los sistemas de responsabilidad ampliada del productor se han gastado 
mucho dinero en estas campañas pero lo han hecho de manera desigual y se han 
hecho muchos esfuerzos económicos en algunos territorios y muy pocos en otros. Se 
han cometido muchas desigualdades territoriales en este aspecto. 
Lo que dice el RD es que las campañas van a ser diseñadas de manera conjunta. Creo 
que lo que falta es una coordinación de las campañas de sensibilización y educación 
ambiental y creemos que debe ser pivotado por las administraciones.  
 



¿Por qué no se hace una campaña estatal más potente? Podría resultar ser más eficaz 
que pequeñas aportaciones en campañas de concienciación que no se han diseñado 
bien. Estas campañas deben ser homogéneas en todos los territorios y tener unos 
mensajes coherentes. En cualquier caso creo que el ciudadano responde en cuanto 
se le informa y se le sensibiliza.  
 
Se puede trabajar muchísimo en el tema de que los distribuidores acepten los 
residuos de aparatos eléctricos cuando se compra un aparato equivalente 
(legalmente lo tienen que hacer). A lo mejor resulta que en España lo único que 
funciona son las sanciones y hay que dirigir los esfuerzos en hacer inspección y 
sanción, ya que desde el año 2005 los distribuidores deberían  haber asumido su 
responsabilidad. Por otra parte, los consumidores necesitamos saber, ante todo, los 
derechos que tenemos y, en su caso, exigir hoja de reclamaciones, hacer denuncia o 
dejar de comprar en esa tienda.  
 
Pregunta: ¿Hay datos de lo que se está pagando €/ton. en recogida y 
almacenamiento de puntos limpios? En el nuevo RD se habla de la reutilización 
como parte importante en los Puntos Limpios, que también está financiado por los 
fabricantes... y hay muchas lagunas en este nuevo RD porque no queda claro que 
te vayan a financiar esta parte de reutilización. 
R: Como Ministerio no tenemos ningún dato, aunque sí se ha pedido como parte de 
la información a suministrar en las solicitudes de adaptación al nuevo régimen 
normativo a los sistemas de responsabilidad ampliada del productor.  
El RD es muy claro y no tiene lagunas. Otra cosa es que los fabricantes asuman esta 
financiación. No obstante, no tienen más remedio porque los objetivos de 
preparación para la reutilización se les han impuesto a ellos, es decir, que a partir 
del año 2017 los fabricantes tienen que conseguir una preparación para la 
reutilización del 2% en la fracción 4 con respecto a los residuos que se recogen en 
esta fracción y del 3% para la fracción 6. Estas son obligaciones que tienen los 
fabricantes y si no las consiguen será un incumplimiento del RD y se podrá poner en 
riesgo la autorización de los sistemas de responsabilidad a través de los cuales 
cumplen los objetivos.  
 
En cualquier caso en el PEMAR hemos establecido como línea estratégica que se 
valore el aumento de los objetivos de preparación para la reutilización al máximo 
que se pueda y que se extiendan a otras categorías de RAEE 
 
Yo creo que los fabricantes acabaran valorando como un buen márquetin la 
preparación para la reutilización. Si ustedes se fijan, que una marca ponga en el 
mercado productos que pueden ser reparados y preparados para la reutilización 
supone un buena publicidad, ya que el consumidor lo valora.  
 
Francia, por su parte, ya lo está haciendo y tiene una propuesta de ley que prohíbe 
la obsolescencia programada y valora y modula la financiación de los productores a 
los sistemas de responsabilidad ampliada en función de la reparabilidad de los 
equipos que ponen en el mercado, la existencia o no de componentes que puedas 
comprar en el caso de que se estropee y que garantice una durabilidad determinada 



de los equipos. Creo que, al igual que Francia, el resto de la Comunidad Europea 
acabará haciéndolo también. 
 
En España la única manera que veíamos para incentivar la preparación para la 
reutilización era fijar objetivos, aunque sean muy pequeños. Sin el establecimiento 
de objetivos concretos, la preparación para la reutilización no se hubiera 
desarrollado adecuadamente. 
 
Pregunta: En el tema de la báscula, ¿tiene que haber básculas en los Puntos 
Limpios o existe alguna otra forma?  
R: En los Puntos Limpios es obligatorio la báscula a la salida. Si no pesas los residuos 
que salen de los Puntos Limpios no tienes ningún tipo de información de los residuos 
por los que los sistemas de responsabilidad ampliada deben de financiar por su 
clasificación y almacenamiento al punto limpio, ni sobre los residuos que se envían 
a gestionar. El pesaje en los puntos limpios es pura lógica. En las ayudas que el 
Ministerio está aportando a los puntos limpios a través de la Conferencias Sectorial, 
se incluyen también ayudas para adquirir básculas y pesar los residuos que se 
recogen en la entrada, además de la báscula de salida. 
 
 
Pregunta: Estamos de acuerdo en que falta información. Una pequeña aportación 
propia seria la de diseñar un cartel informativo con pictogramas y obligar a los 
establecimientos a exponerlo en un punto visible.  
R: Pues sí que es muy buena idea. Algunas asociaciones lo han intentado hacer ya. 
Además, creo que incluso da confianza al consumidor saber que en un 
establecimiento se pueden entregar los residuos y que el distribuidor informa al 
consumidor de la buena gestión de los residuos entregados. Creo que se abren 
múltiples posibilidades para que haya una buena relación entre el distribuidor y el 
consumidor y para que éste se acerque a las tiendas que manifiesten su 
sensibilización por la adecuada gestión de los residuos.  
 
 
Pregunta: Una pregunta que tiene que ver con la trazabilidad: ¿hasta dónde tiene 
que llegar la trazabilidad? Un ciudadano que lleva un residuo a un Punto Limpio 
¿debe dejar sus datos registrados?  
Una segunda pregunta: normalmente se dejan los residuos por el sistema de uno 
por uno y en cambio algunos distribuidores pagan a los transportistas con el dinero 
que obtienen de la venta de chatarra al peso, ¿qué puede hacer el Ministerio con 
esto? 
R: Desde el Ministerio hemos establecido que como parte de la información a recabar 
se debe identificar a la persona que hace la entrega del residuo. Es verdad que en 
algunos casos los particulares no quieren dar su identificación en los puntos limpios. 
No queremos hacer de ello un elemento clave, si no quieren identificarse al principio 
en los puntos limpios, necesitaremos más tiempo para demostrar que esos datos no 
han de perjudicar al ciudadano, sino, al contrario, permitirle controlar que el residuo 
que ha depositado en el punto limpio es gestionado adecuadamente. Sin embargo, 
esta identificación de los particulares es fundamental cuando se trata de entregas 



directas a gestores de recogida y almacenamiento para evitar que el residuo 
provenga de hurtos y robos en puntos limpios. El gestor está obligado a incluir estos 
datos en su archivo cronológico para justificar el origen del residuo y su entrada a la 
instalación.  
En cuanto a los distribuidores, esa actuación de que pagan a los transportistas con 
el dinero que obtienen de la venta de la chatarra es una actuación absolutamente 
ilegal, de tal manera que no cumple ni el real decreto de RAEE ni el el RD de 
Traslados. Los transportistas de residuos no pueden decidir sobre el destino final del 
residuo, sólo pueden entregar los residuos a los gestores que los distribuidores les 
indiquen. Los transportistas se dedican, exclusivamente a transportar el residuo de 
un origen determinado a un destino fijado, manteniendo en cada caso, la 
documentación adecuada. Se ha identificado que estas actuaciones han derivado en 
un importante flujo ilegal de estos residuos en España, por lo que todas las 
administraciones que realizan inspección están trabajando contra estas prácticas y 
tanto los distribuidores como los transportistas pueden ser sancionados. La única 
herramienta que tiene el Ministerio es el SEPRONA ya que lo demás son todo 
inspecciones de carácter autonómico que son las que tienen las competencias en 
materia de traslados. 
 
Dado que las denuncias del SEPRONA para una posible sanción administrativa se 
realizan antes las CCAA, el PEMAR incluye dentro de sus líneas estratégicas el 
realizar  un seguimiento de las denuncias  y su tramitación hasta que se resuelva el 
expediente.  
 
Pregunta: Se hizo un estudio poniendo unos GPS en 10 aparatos electrónicos y 7 de 
esos 10 aparatos acabaron en gestores ilegales y 3 en plantas de tratamiento. ¿Qué 
piensa hacer el Ministerio para evitar que se desvíe los residuos a estos gestores 
que al final son competencia desleal hacia las plantas de tratamiento?  
R: El Ministerio tiene las competencias que tiene y la inspección en el traslado y la 
inspección en la gestión de los residuos son una competencia autonómica. El 
Ministerio solo puede legislar y coordinar actuaciones y esfuerzos de las CCAA.  
La labor de de coordinación del Ministerio es novedosa, fue establecida en la Ley 
22/2011 de residuos y suelos contaminados para hacer más eficiente las políticas de 
residuos y garantizar los principios de unidad de mercado, la primera vez que se pone 
en marcha es a través de este RD. Ante este problema lo único que podemos hacer 
es plantearlo en el grupo de trabajo de RAEE para que este tema sea conocido por 
todas las comunidades autónomas y que entre todas se tomen soluciones efectivas, 
cada una en su territorio. 
 
Pregunta: Nos encontramos personas a las puertas de los puntos limpios que no 
dejan descargar al ciudadano con la intención de quedarse con el RAEE para 
venderlo como chatarra.  
R: (Tolo Moyá, Alcalde de Lloseta) Esto nos estuvo pasando en el Punto Limpio de 
Lloseta y se solucionó, a parte de poniendo cámaras, avisando a la Policía Local y se 
solucionó rápidamente. El hecho de tener cámaras de video-vigilancia ayuda mucho.  



Ministerio: Desgraciadamente es una práctica muy habitual en los puntos limpios en 
algunas zonas que se debe de denunciar y valorar las medidas a implementar en cada 
caso. 
 
Pregunta: En cuanto a las ayudas a las Entidades Locales que menciona el RD con 
un margen de habitantes, ¿hay algún tipo de ayuda para las Entidades Locales que 
no llegan al mínimo de habitantes que estipula el RD, que en Mallorca son la gran 
mayoría? 
R: Los límites de población que se pusieron fue un acuerdo que se llevó a cabo junto 
con las comunidades autónomas. La población a la que hace referencia el RD es la 
población total que es atendida en el Punto Limpio. En cualquier caso, es un tema 
flexible que puede modificarse si así lo consideráis adecuado. Hacednos llegar 
vuestra propuesta y lo cambiamos.  
 
Pregunta: ¿Se contempla que las Mancomunidades se puedan integrar como un 
Punto Limpio colectivo, es decir, aplicar la población total de la Mancomunidad y 
que las ayudas se distribuyan equitativamente a los Puntos Limpios que esta 
contiene?  
R: Es un tema que se puede plantear perfectamente. Lo ideal sería comentarlo con 
la Comunidad Autónoma que es también quien tiene que apoyar esta iniciativa.  
Por parte del Ministerio no hay ningún tipo de problema ya que nuestro objetivo es 
precisamente que se mejoren estos pequeños Puntos Limpios que son precisamente 
los que necesitan más ayuda.  
 
 
 
 



 







En la Directiva Europea (i la llei estatal per a la seva transposició a la normativa 
espanyola) s’hi troben les següents definicions relatives a la reutilització: 

- Reutilització: es defineix el concepte reutilització com a qualsevol operació 
mitjançant la qual els productes o components que no siguin residus 
s’empren de nou amb la mateixa finalitat per a la que varen ser concebuts. 

- Preparació per a la reutilització: operació de valorització consistent en la 
comprovació, neteja o reparació, mitjançant la qual els productes o 
components de productes convertits en residus es preparen per a que puguin 
tornar a reutilitzar-se sense cap tipus de transformació prèvia.  

De la mateixa manera, la Directiva Europea estableix la següent jerarquia que 
serveix com a ordre de prioritats en la legislació i la política sobre prevenció i gestió 
de residus, i en la que la preparació per a la reutilització s’hi troba en segon lloc: 

1. Prevenció. 
2. Preparació per a la reutilització. 
3. Reciclat. 
4. Altres tipus de valorització, per exemple, la valorització energètica. 
5. Eliminació. 

Amb tot, la reutilització apareix com a un dels principals eixos en tots i cada un dels 
apartats i residus de la normativa aplicable. 

 

Ja més en concret a l’eix de reutilització, trobem que en el Capítol II de la Directiva, 
l’article 11 fa esment a la reutilització instant als Estats membre a fomentar la 
reutilització dels productes i les activitats de preparació per a la reutilització, 
promovent l’establiment i suport de xarxes de reutilització i reparació, l’ús 
d’instruments econòmics, requisits de licitació, etc.  

Els objectius marcats per abans de l’any 2020 són els d’augmentar la preparació per 
a la reutilització i el reciclat de residus de materials de residus domèstics o similars 
amb un mínim d’un 50% global en pes.  

Els objectius per al 2020 en el cas de la preparació per a la reutilització, reciclat i 
altres valoracions dels residus no perillosos procedents de la construcció i les 
demolicions seran del 70% del pes.  

En el cas de la Llei estatal, en el seu article 21 estableix que les Entitats Locals 
hauran d’habilitar espais, instruments o mesures per a la recollida separada dels 
residus domèstics i, en el seu cas, comercials als que es fa necessari donar una gestió 
diferenciada per facilitar la seva reutilització.  
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1. INTRODUCCIÓ



• L’Agencia de Residus de Catalunya (ARC) és un entitat de dret
públic adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya

• L’ARC té competències sobre els residus generats a Catalunya i
els que es gestionen en el seu àmbit territorial.

• Som 193 persones treballant per a una millora contínua de la
prevenció i les gestió del residus a Catalunya.

• L’actual instrument de planificació és el Programa general de
prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2013-20
(PRECAT20), i de 2007-12 ho va ser el PROGREMIC.



Alguns conceptes

Reduir

Reutilitzar

Preparar per la 
reutilització
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PRODUCTE

RESIDU

PREVENCIÓ

GESTIÓ

Llei 22/2011, de residus i sòls contaminats   

• Article 3 Definicions “Residu: Qualsevol substància o objecte del
qual llur posseïdor se’n desprengui o tingui la intenció o la
obligació de desprendre-se’n”

• Article 8 Jerarquia de residus:



Alguns conceptes

Decret Legislatius 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora dels residus.

• “Residus municipals: residus generats en els domicilis
particulars, els comerços, les oficines i els serveis, i també els
que no tenen la consideració de residus especials i que per llur
naturalesa o composició es poden assimilar als que es
produeixen en els dits llocs o activitats.

• “Residus comercials: residus municipals generats per l’activitat
pròpia del comerç al detall i a l’engròs, l’hoteleria, els bars, els
mercats, les oficines i els serveis.

El PROGREMIC 2007-12 contenia un Subprograma de Residus 
Comercials, el qual considerava que constituïen el 21% dels residus 
municipals depenent del tipus d’activitat del municipi. 
L’actual PRECAT20 s’organitza per fluxos de materials de qualsevol 
origen.



PRECAT20

[4a.1] Reduir de forma efectiva la generació primària total de residus de 
Catalunya, municipals, industrials i de la construcció, i concretament assolir 
l’any 2020 un 15% de reducció en pes de la generació de residus respecte 
l’existent l’any 2010.

[4a.2] Establir, abans de finalitzar 2018, objectius específics de reducció de 
la generació per a fluxos o sectors específics, globals o relatius a magnituds 
poblacionals, econòmiques o d’altres tipus.



Situació actual

• El rati de generació per càpita de residus 
per persona i dia a 2014 incrementa 
lleugerament i es situa a 1.33 kg/hab./dia

Bossa tipus 2013Evolució del rati de generació per càpita de RM



2. LA PREVENCIÓ D’ENVASOS



Els plàstics

El 80% del plàstic que hi ha als mars prové de fonts 
terrestres. (Estudi de McKinsey)
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 Residus tirats pel vàter
 Escombraries procedents 

de ciutats
 Cubells i abocadors mal 

gestionats i pròxims a la 
costa

 Estris de pesca perduts
 Mercaderies perdudes
 Residus procedents 

d’una mal gestió 
industrial

 Residus llençats a la 
platja

https://youtu.be/R6ey5V47hes?list=PLWQ
MeO43vsudvKe-WUxEzkQRT-FmemEp5



La Brossa Marina és una amenaça per a la vida marina, la 
pesca comercial, el turisme i el transport marítim ja que:

 Degrada la qualitat de les aigües marines i afecta la fauna i la 

flora;

 Provoca la disminució de les captures de pesca;

 Pot introduir contaminants (dels plàstics i microplàstics per 

exemple) en tota la cadena tròfica;

 Impacte negatiu en la imatge de les zones turístiques;

 Augmenta les despeses de neteja dels municipis costaners;

 Fa malbé embarcacions i arts de pesca (xarxes).  

12



Les bosses de plàstic

S’estima que a l’any 2010 es van usar a la UE 98,6 mil 
milions de bosses de plàstic amb nansa, el que 
representa 198  bosses per persona. S’estima que 
només un 6,6% varen ser reciclades (estudi de BIO IS)

13



• El Programa de Gestió de Residus municipals de Catalunya
2007-2012 (PROGREMIC 2007-2012) establia per les bosses de
plàstic d’un sol ús els següents objectius de reducció de
consum:

• 2009: 30%
• 2012: 50%
(respecte valors del 2007)

14

EL PROGREMIC 2007-2012

Les bosses de plàstic



• Per assolir aquests objectius el PROGREMIC 2007-12 preveia la 
implantació de mesures de regulació de les bosses de plàstic d’un sol 
ús:
– Plantejament d’acords voluntaris per aconseguir els objectius.  

– En cas contrari, estudi de la implantació d’instruments fiscals 
finalistes

– Paral·lelament  es potenciaran altres instruments com la introducció 
d’elements reutilitzables o l’ús de bosses compostables.

EL PROGREMIC 2007-2012

15

Les bosses de plàstic



• El 28 de juliol de 2009 es va firmar un acord, el Pacte per la Bossa,  
entre l’ ARC i les següents associacions:

• Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES)
• Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)
• Asociación Española de Distribuidoras, Autoservicios y 

Supermercados (ASEDAS)
• Confederación Española de Comercio (CEC)
• Confederació de Comerç de Catalunya (CCC)
• Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya 

(CEDAC)
• PIMEC
• Asociación Española de Fabricantes de Bolsas de Plástico (AEFBP)
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El Pacte per la Bossa (PxB): signataris

Les bosses de plàstic



• La vigència del Pacte era de dos anys, prorrogable per mutu acord de 
les parts, i podia conviure amb altres mesures de prevenció. El Pacte 
per la bossa es va prorrogar en dues ocasions ha estat vigent fins a 
desembre de 2014.

• El PxB assumeix l’objectiu del PROGREMIC de reduir el consum 
bosses de plàstic de nanses d’un sol ús en un 50% al 2012, respecte 
dels valors de 2007.

• A l’octubre de 2009, es crea la comissió tècnica que preveu el Pacte, 
i que està integrada per representants de les organitzacions signatàries 
i de l’ARC. 

• La responsabilitat principal d’aquesta Comissió és fer el seguiment
de les accions i mesures adoptades pels establiments comercials per 
aconseguir els objectius de reducció. 
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Les bosses de plàstic

EL PXB: OBJECTIUS I COMISIÓ TÈCNICA



• Des de la l’any 2009 fins a l’actualitat, la Comissió s’ha reunit en 12
ocasions.

• Al llarg de la vigència del Pacte per la Bossa s’han formalitzat un total de
65 adhesions al Pacte, algunes d’elles a títol individual i d’altres
col·lectives.

• En formalitzar les adhesions (de manera individual o col•lectiva) s’havien
de concretar les mesures per reduir la distribució de bosses de plàstic en
els establiments.
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EL PXB: OBJECTIUS I COMISIÓ TÈCNICA

Les bosses de plàstic



 Campanyes de sensibilització i orientació ambiental del consumidor per al foment de la
reutilització de bosses i del seu reciclatge;

 Habilitació d’espais adequats per fomentar l’ús del carretó de la compra;

 Promoció del servei domiciliari sense bosses per a compres superiors a determinats
volums;

 Establiment de mecanismes de control de bosses dispensades;

 Establiment de mecanismes per a l’ompliment automàtic de les bosses;

 Incorporació a l’oferta de bosses reutilitzables per congelar;

 Oferta de diferents elements de transport de la compra reutilitzables de diferents
materials i diferents capacitats, bosses compostables, capses de cartró o plàstic
reutilitzables;

 Orientació dels consumidors per caixes (caixa verda, caixa ràpida);

 Cobrament del cost de la bossa en el cas que n’utilitzi o el descompte en el cas que no
la utilitzi.

PxB: MESURES

Les bosses de plàstic



Estudis de consum de bosses a 
Catalunya

20



• Estudi de Consum de Bosses a Catalunya al 2007
– Estableix l‘indicador de referencia: més de 45 milions d’unitats 

de  BPNUS a la setmana que equival a 327 unitats per 
habitant a l’any. 

– Estableix la metodologia per avaluar l’assoliment dels objectius. 

• Estudi de Consum de Bosses a Catalunya al 2009
 Reducció  aconseguida: 30,4% de BPNUS per càpita 

• Estudi de consum de Bosses a Catalunya al 2011
 Reducció  aconseguida: 45% de BPNUS per càpita

• Estudi de Consum de Bosses a Catalunya al 2012
 Reducció  aconseguida: 52,4% de BPNUS per càpita

Estudis de consum de bosses
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Estudi de consum bosses any 
2012

• Es registra un caiguda important entre els anys 2007 i 2012 de 
BPNU per llar i per habitant tant en les unitats com en els kg de 
plàstic procedent de les BPNU.

Evolució dels principals indicadors de consum de BPNU en Catalunya 
(2007-2012)
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Estudi de consum de bosses any 
2012

• En total, entre 2007 i 2012 s’han repartit un 50% menys de bosses 
de plàstic amb nanses d’un sol ús el que equival a una reducció de

1.177 milions d’unitats.

Consum de BPNU per formats comercials: 
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Estudi de consum de bosses any 
al comerç urbà 2012

• El consum de BPNU en el comerç urbà català augmenta en 5 
sectors: quotidià alimentari i no alimentari, automoció, comerç mixt i 
altres. En la resta baixa.

BPNU per m2 distribuïdes pel comerç urbà i per subsectors comercials
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Campanyes de comunicació
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Campanya de reducció de bosses
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• Campanya llançada el juny de 2014 per fomentar un canvi d’hàbits en
els consumidors a l'hora d'anar a fer la compra i reduir el consum de
bosses.

• Sota el missatge “Vol bossa? No gràcies!", l'Agència de Residus de
Catalunya va elaborar uns cartells en diferents formats pensats per
ajudar els comerciants en la comunicació als seus clients sobre aquesta
necessitat.

• Els cartells disposen
d’un espai per
personalitzar amb el
logotip de l’establiment
o associació de
comerciants



Pagament per les Bosses
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• Impossibilitat de disposar com estava
previst, de la normativa que
desenvolupi la prohibició de la
distribució gratuïta de bosses de
plàstic a Catalunya amb entrada en
vigor a partir de l’1 de gener de 2016.

• A finals de 2015, s’inicia aquesta
campanya, a fi i efecte d’informar a la
ciutadania sobre aquest canvi d’hàbit i
animar als botiguers a cobrar
voluntàriament per les bosses de
plàstic de forma immediata.

• L’ARC ha creat aquest cartell que
permet afegir el logotip del comerç (o
associació), i està disponible a la
nostra pàgina web.



EL FUTUR: PRECAT20 I UN NOU 
PACTE PER LA BOSSA 2020
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• Els nous objectius per a les bosses comercials 
de nanses d’un sol ús de plàstic no compostable

 [4b.3] Reduir per a l’any 2018 respecte als
nivells de 2007, les bosses comercials amb
nanses d’un sol ús de plàstic no
compostable:

 En un 90% en l’àmbit del comerç de gran
distribució.

 En un 50% en l’àmbit del comerç urbà.

 [4b.4] Reduir, per a l’any 2020 respecte als
nivells de 2007, un 90% de la totalitat de
bosses comercials amb nanses d’un sol ús
de plàstic no compostable en tots els formats
comercials.

Futur: PRECAT20
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• Inclou també objectius de reducció de
bosses de secció i de safates d’un sol
ús:

 [4b.5] Establir, abans de finalitzar
2018, objectius de reducció de la
generació de bosses comercials
sense nanses d’un sol ús de
plàstic no compostable.

 [4b.8] Establir, abans de finalitzar el
2018, objectius de reducció de la
generació de safates d’un sol ús.

Futur: PRECAT20
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“Los estados miembros tomaran medidas con el fin de reducir de forma sostenida
en su territorio el consumo de bolsas de plástico ligeras (< 50 micras, asimilables a
las bolsas de plástico con asas de un solo uso término utilizado en España y
Catalunya).
Las medidas tomadas por los Estados miembros incluirán al menos una de las
siguientes:
a. La adopción de medidas que garanticen que el nivel de consumo anual no

supera las 90 bolsas de plástico ligeras por persona a más tardar el
31/12/2019, y 40 bolsas de plástico ligeras por persona a más tardar el
31/12/2025, o un objetivo equivalente expresado en peso.

b. La adopción de instrumentos que garanticen que, a más tardar del 31/12/18,
no se entreguen gratuitamente bolsas de plástico ligeras en los puntos de
venta de mercancías o productos, a menos que se apliquen instrumentos
igualmente eficaces.

Las bolsas de plástico muy ligeras (<15 micras, asimilables a las bolsas de
sección) pueden excluirse de esas medidas.”

Futur: Directiva UE 2015/720, de 
modificació de la Directiva 94/62/CE 
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Futur: Objectius de reducció de 
consum de bosses

OBJECTIUS PROGREMIC 2007-2012

OBJECTIUS PRECAT 2013-2020

OBJECTIUS modificació DIRECTIVA 94/62/CE 



• Nou PxB 2020 en consonància amb allò establert al PRECAT20 i
amb les modificacions de la Directiva 94/62/CE

• S’amplia el nombre de signataris del Pacte (ANAIP i ASOBIOCOM)
i la seva durada és fins a l’any 2020

• L’objectiu general d’aquest nou pacte és aprofundir en la
col·laboració entre els signataris per corregir l’ús excessiu de
bosses de plàstic i aconseguir un consum sostenible de les
mateixes.

• Les fites del nou PxB 2020 son:
– assolir els objectius de reducció de bosses fixat en el PRECAT;

– ser el marc de diàleg i seguiment per l’establiment del cobrament
obligatori de les bosses de plàstic a Catalunya, i

– vetllar per el compliment de la nova normativa europea sobre el
consum de bosses.

Futur: Nou PxB 2020
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Futur: Nova normativa catalana
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PROPOSTA DE PROHIBICIÓ DE LLIURAMENT GRATUÏT DE BOSSES DE PLÀSTIC
• Es prohibeix el lliurament gratuït de bosses de caixa o de lliurament a domicili de

qualsevol material plàstic, amb exclusió de les compostables que compleixin els requisits
de la norma UNE-EN 13432, a totes les activitats econòmiques de Catalunya. Als
efectes d’aquesta prohibició, es defineix com a:
 bossa de caixa qualsevol bossa utilitzada per transportar la compra i que pot portar-

se en una sola mà gràcies a la confecció de les seves nanses, i com a
 bossa de lliurament a domicili qualsevol bossa utilitzada pels serveis propis o

subcontractats per les activitats econòmiques pel transport i lliurament a domicili de la
compra als seus clients.

• La tipologia de bosses afectades inclou:
 Bosses de nanses en general (com ara, bosses samarreta, bosses de nanses

troquelades, bosses de nanses de plàstic flexible, bosses de nanses rígides, bosses
de nanses de corda, etc.)

 Bosses sense nanses de lliurament a domicili
• Pel que fa als materials afectats, s’inclouen els següents:

 Plàstic en general;
 Plàstic biodegradable, excepte les compostables segons norma UNE-EN 13432;
 Plàstic oxodegradable;



La reutilització d’envasos al canal 
HORECA



• Els envasos reutilitzables al canal HORECA  a España encara són el 41%

• Els envasos retornables cauen en 6 anys (2007-13) un 30%

La reutilització d’envasos al canal 
HORECA



GLASS BOTTLES REUSE IN SOUTHERN 
EUROPE WINE SECTOR

Projecte: LIFE-reWINE



OBJECTIUS
El principal objectiu del projecte és el disseny i la implantació d’un projecte 
pilot per mostrar la viabilitat d’un sistema de reutilització d’ampolles de vidre en 
el sector del vi a Catalunya.

Altres objectius són:
• Impulsar la reutilització d’ampolles al sector del vi a Catalunya.
• Contribuir a incrementar la sensibilitat i assolir els objectius de prevenció 

qualitatius i quantitatius a Catalunya i a Europa.
• Identificar barreres i oportunitats de la reutilització d’ampolles de vidre així com 

avaluar els aspectes ambientals, econòmics i tècnics implicats.
• Impulsar la transferència d’experiències d’altres contextos geogràfics i 

econòmics.
• Difondre l’experiència i generar coneixement mitjançant una xarxa de 

reutilització entre les diferents parts interessades.

Projecte: LIFE-reWINE



BENEFICIARIS

LÍDER DEL PROJECTE

SOCIS

Projecte: LIFE-reWINE



Calendari previst
Des de l’1 de setembre de 2016 fins el 31 de desembre de 2019

Pressupost del projecte
• Total del pressupost presentat: 995.309€
• Total del pressupost acceptat: 991.309€
• Pressupost finançat per la UE: 594.541€ (corresponent al 59,98% de l’acceptat)
• Pressupost a finançar per part dels socis: 396.768€

Pressupost ARC
• Pressupost total:106.662€. 
• Pressupost finançat per la UE: 63.997€
• Pressupost a finançar per part de l’ARC: 42.665€

Projecte: LIFE-reWINE



PARTICIPACIÓ ARC

ACCIÓ D2: inclou accions de difusió, accions de networking amb altres projectes 
similars, accions de participació d’actors interessats i, si escau, visites a 
experiències similars arreu d’Europa.

• D2.1 Difusió del projecte a varies entitats dins el territori català
• D2.2 Presentació pública del projecte
• D2.3. Organització de workshops
• D2.4. Intercanvi d’experiències
• D2.5. Networking amb altres projectes LIFE
• D2.6. Difusió internacional del projecte
• D2.7. Promoció d’acords amb la indústria del vi
• D2.8. Presentació pública dels resultats del projecte

Projecte: LIFE-reWINE



PREVENCIÓ DEL 
MALBARATAMENT ALIMENTARI 

A CATALUNYA



La Diagnosi del Malbaratament 
Alimentari a Catalunya i la Guia



Situació de partida 

• L’octubre de 2010, es va presentar els resultats de l’Estudi dels Residus
Alimentaris Generats a Europa, encarregat per la CE a EcoIntelligence:
Europa va generar 89 M de tm de residus alimentaris (179 kg/hab/any)
amb la següent distribució:
 el 42% dels quals provenen dels domicilis,
 el 5% de la distribució,
 el 14% dels serveis de restauració i càterings, i
 el 39% dels processos de fabricació.

• L’estudi entén per residus alimentaris aquells materials alimentaris crus
o cuinats descartats generats des de l’explotació agrària fins a la taula.
El residus alimentaris poden ser evitables (malbaratament) o inevitables.

• El propi estudi indica que aquestes estimacions podrien variar força
d’un estat membre a un altre. Ens interessava conèixer, per tant, quants
residus alimentaris es malbarataven a Catalunya. Aquest va ser
l’objectiu principal de la Diagnosi del Malbaratament Alimentari
encarregada per l’ARC a la UAB al 2011.



32% Fracció alimentària
4% Fracció verda

Bossa tipus de Catalunya

Objectiu 



Objectius i abast

•








•




EL MÈTODE

El mètode 



Els resutats



I això equival a: 

Els resultats 



Resultats

38% Residus 
del sector 
comercial



LES PROPOSTES D’ACTUACIÓ PER SECTORS

 La guia recull un total de 16 propostes d’accions per 
cadascun dels següents sectors: 
 3 per la producció i la fabricació
 4 per la distribució
 4 pels serveis de càterings i restauració,  
 2 pel ciutadà;
 3 per altres sectors; 

Les propostes



LES EXPERIÈNCIES D’ÈXIT

 La guia recull un total de 

23 experiències d’èxit: 

 17 internacionals

 6 de Catalunya i 

Espanya. 

Les experiències d’èxit 



La guia

Publicada al 2012
Disponible en català, castellà I 
anglès a: 
http://residus.gencat.cat/web/.
content/home/lagencia/publica
cions/centre_catala_del_recicl
atge__ccr/guia_consum_respo
nsable_en.pdf



Accions per la prevenció del 
malbaratament alimentari



Participació

Accions

Suport 
tècnic i 

econòmic

AJUNTAMENTS ENTITATS SENSE
ÀNIM DE LUCRE

TAULA DE DISTRIBUCIÓ 
SOLIDÀRIA
D’ALIMENTS DE CATALUNYA
Grups de Treball

Comitè de Prevenció 
Comitè de 
Redistribució

MAGRAMA
Comitè de Prevenció 
Grups de Treball

FUSIONS
Projecte Europeu 
Membre

Des de 2007

Des de 2010

Agència de 
Residus de
Catalunya



Agència de 
Residus de
Catalunya

Difusió

Què hem fet? 



Què hem fet? 



Campanya de comunicació



Campanya de comunicació

EXPOSICIÓ ITINERANT

 Explica l’origen del malbaratament 
alimentari i ensenya com prevenir-lo. 
Es complementa amb tallers. 

PROGRAMA DE TV (11 capítols)



Campanya de comunicació

VIDEO CLIP

LA WEB

somgentdeprofit.cat

APP

INSTAGRAM (15’’ animacions)



Setmana Europea de la Prevenció 
de Residus

• Quan: cada any, la darrera setmana de novembre.
• Participen: administracions, empreses, escoles,

associacions i ciutadans.
• Resultats 2015: 12.035 accions (926 accions a

Catalunya) en 40 regions de 33 països.
• El dia temàtic del 2014 es va centrar en la

prevenció del malbaratament alimentari:
 8 fulls de dades que descriuen les accions i eines

de comunicació;
 2 calculadores per a restaurants / menjadors i llars

per 339 accions catalanes amb 26.427 participants i
6.527 kg de residus evitats;

 172 Eco-restaurants van provar un kit d'eines de
pilot d'obtenir una reducció de 4 kg per setmana i
l'establiment.

www.ewwr.eu



Suport a projectes locals: 
alguns exemples...

Nutrició sense fronteres: Barcelona comparteix el menjar
Recuperació dels aliments excedents cuinats que es 
genera en 11 hotels i 15 càterings de la ciutat de 
Barcelona, per la seva distribució a 13 organitzacions 
benèfiques
(http://www.nutricionsinfronteras.org/bcncomparteixelmenjar)

Espigoladors: És im-perfect
Espiguen les fruites i verdures rebutjades per la seva 
transformació en productes alimentaris o pel consum 
directe per a col·lectius en risc d'exclusió social. 
(http://www.espigoladors.cat/)

Ajuntament de Barcelona:
Edició de la guia "Pensi, comprar, cuinar, menjar" (2011) 
i el programa per a les escoles: "Mengem tot" 
(http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/programes-i-
campanyes2/164-a21e -enshomengemtot)



Futur: PRECAT20

 [4b.1] Reduir l’any 2020 en un 50% el

malbaratament alimentari respecte els nivells

existents l’any 2010 en els àmbits de la

distribució al detall, la restauració, el càtering

i el domèstic.

 [4b.2] Establir, abans de finalitzar 2018, un

objectiu de reducció del malbaratament

alimentari en els sectors primari i

agroalimentari, incloent-hi la distribució a

l’engròs



Pròxims passos

• Diagnosi del malbaratament alimentari al sector primari, 
l’agroindústria, i la distribució a l’engròs. Actualment estem 
desenvolupant la metodologia.

• Seguiment de la generació de malbaratament alimentari a: 
• Fracció orgànica (en desenvolupament)
• Fracció resta

• Continuació de la campanya “Som gent de profit” 

• Continuació del projecte de prevenció del malbaratament a les 
escoles amb projectes pilot. 

• Subvencions a projectes per ens locals I entitats sense anim de 
lucre I universitats, (750.000 € in 2016).



ALTRES ACCIONS



Pagament per generació (PxG)



Pagament per Generació (PxR)



Pagament per Generació (PxR)



La Xarxa Compri Reciclat



http://xcr.arc.cat PUNT DE TROBADA VIRTUAL entre oferents i 
demandants de productes reciclats, reciclables i/o 
biodegradables (properament: productes eficients
en recursos)
Creada l’any 2006. En procés de redefinició.

 OBJECTIUS:
 Crear un nexe d’unió entre els agents i 

potenciar el mercat d’aquests productes.
 Donar publicitat a aquests productes (Catàleg).

LA XARXA COMPRA RECICLAT



QUÈ ÉS LA XCR?

La XARXA COMPRA RECICLAT

(XCR) és un espai de trobada virtual

entre oferents i demandants de

productes reciclats, reciclables i/o

biodegradables

(properament: productes eficients en

recursos)

(http://xcr.arc.cat)

La Xarxa Compra Reciclat (XCR) es va crear l’any 2006, per l’Agència de 
Residus de Catalunya mitjançant un conveni de col·laboració amb diverses 
entitats municipalistes i el Consell de Cambres de Catalunya. 



OBJECTIU DE LA XCR

OBJECTIU: DINAMITZAR EL MERCAT DE PRODUCTES XCR

– DIFUSIÓ DELS PRODUCTES:

– CATÀLEG VIRTUAL de productes

– ACTIVITATS OFF-LINE: jornades, assistència a fires, estudis tècnics 

– Fomentar canals d’INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES entre els diferents agents 
del mercat.

– FACILITAR INFORMACIÓ sobre la matèria i assessorament tècnic als membres 



TOTAL OFERENTS :    122

TOTAL PRODUCTES
DEL CATÀLEG: 669

TOTAL DEMANDANTS : 137

NOMBRE DE MEMBRES
(DADES ABRIL 2013)



Àrea de Prevenció i Foment del Reciclatge
Agencia de Residus de Catalunya
Departament Territori i Sostenibilitat

Generalitat de Catalunya
Dr. Roux, 80

080017 BARCELONA

Tel: 93 567 33 00

ebagariar@gencat.cat

www.arc.cat
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Moltes gràcies! 







 



























Quejas vecinales por el lamentable estado 
del punt verd de Llucmajor
Mallorcadirario.com 15/06/2016



Las empresas de los polígonos ya pueden 
usar el Punt Verd de Son Castelló
Mallorcadiario.com. Gener 2016
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A continuació es transcriu la normativa relativa a Deixalleries, Punts Verds i Parcs Verds del 
Pla Director de residus vigent a dia d’avui a Mallorca: 

CAPÍTOL II: RECOLLIDA.  

Article 13: PARCS VERDS 

1. Els Parcs Verds són instal·lacions de titularitat municipal per a l’aportació de residus 
d’àmbit domèstic i separats en origen. Aquestes instal·lacions municipals d’aportació de 
residus s’adaptaran al requisits tècnics mínims que s’especifiquen a l’annex I de la present 
norma. Cada municipi garantirà l’existència d’un parc verd com a mínim en el seu terme 
municipal.  

2. Els parcs verds que actualment estan en funcionament s’hauran d’adaptar als requisits 
tècnics mínims especificats a l’annex I en un període de temps no superior a un any des de 
l’entrada en vigor de la present norma.  

3. En tant en quant els municipis no disposin d’instal·lacions per a la recollida selectiva dels 
residus no contemplats en aquests pla director sectorial, el Municipi com a titular de la 
instal·lació, podrà autoritzar-ne provisionalment la seva recollida, sense perjudici d’altres 
llicències i autoritzacions.  

4. Correspon als municipis, com a titulars dels parcs verds, indicar: la seva ubicació, el seu 
disseny, els residus que es recolliran, els seus possibles usuaris, el tipus de servei de 
vigilància, els horaris de disponibilitat per als usuaris, l’assessorament que es farà als 
usuaris i la utilització o no del servei de neteja i ges- tió dels residus que presta el Consell 
de Mallorca.  

5. La qualificació de parc verd per part del Consell de Mallorca es realitzarà mitjançant la 
signatura de convenis entre l’esmentat Consell i les diferents Entitats Locals.  

6. Els Convenis esmentats a l’apartat anterior inclouran, com a mínim, els següents 
aspectes: la qualificació del parc verd, el compliment dels requisits tècnics mínims previstos 
en el present pla director sectorial, els residus urbans no perillosos que es poden aportar, 
els residus perillosos d’origen domiciliària que transitòriament es puguin aportar, les 
conseqüències de l’incompliment de les obligacions de les parts i els serveis de neteja i 
gestió dels residus que prestarà el Consell de Mallorca especificant les despeses i la forma 
de cobrament i paga- ment.  

 

ANNEX I: REQUISITS TÈCNICS MÍNIMS DELS ESPAIS MUNICIPALS 
D’APORTACIÓ DE RESIDUS LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 

D’APORTACIÓ DE RESIDUS (IMAR). 



 

1.- REQUISITS TÈCNICS MÍNIMS PER A LES ÀREES D’APORTACIÓ.  

Les àrees d’aportació són llocs o zones d’ús públic posades a disposició del ciutadà 
destinades a facilitar la recollida selectiva de residus urbans no perillosos, separant-los en 
origen segons les diferents fraccions.  

Contenidors de Recollida Selectiva  

1. Les àrees d’aportació hauran de disposar, com a mínim d’un contenidor específic per a la 
recollida selectiva de les fraccions paper – cartó, envasos de vidre i envasos lleugers.  

2. Els contenidors seran dels colors següents: - Blau per a paper cartró - Verd per a envasos 
de vidre - Groc per a envasos lleugers  

Ubicació  

1. Les àrees d’aportació, amb una densitat mínima d’una per cada 300 habitants estaran 
ubicades a vies públiques, carrers o places o recintes de titularitat pública, sempre dins 
nucli urbà.  

2. En casos excepcionals el Consell de Mallorca podrà autoritzar la instal·lació d’àrees 
d’aportació en altres indrets no urbans o públics.  

3. Als efectes de donar compliment als apartats anteriors els municipis habilitaran i 
declararan com a zones de reserva per a ús del servei de recollida selectiva els espais 
necessaris on ubicar les àrees d’aportació.  

4. Els planejaments urbanístics municipals contemplaran mesures per a la integració de les 
àrees d’aportació dins l’entorn urbà.  

5. Les àrees d’aportació seran accessibles a persones amb mobilitat reduïda i estaran 
situades de forma que no hi hagi cap impediment que dificulti la seva posterior recollida 
(esteses aèries, mobiliari urbà, enllumenats, etc.) ni interferències amb altres usos 
permesos de la via pública.  

6. Amb caràcter general no es permetrà l’estacionament de vehicles que impedeixin el 
dipòsit dels residus als usuaris i la seva posterior recollida.  

Dimensions.  

. Amb caràcter general les àrees d’aportació tindran les dimensions següents: - Amplada: 
2,5 metres comptats a partir de la voravia. - Llargària: 6 metres comptats paral·lelament a 
la voravia.  

2. En cas de disposar més d’un contenidor específic per cada fracció s’augmentarà la 
llargària en 2 metres més per cada contenidor nou.  

Característiques constructives  

1. Atès que les àrees d’aportació es troben ubicades a les vies públiques dels nuclis de 
població no es preveu que s’hagin de realitzar obres per a la seva instal·lació.  



2. En qualsevol cas la superfície estarà convenientment pavimentada, asfaltada o sobre una 
solera de formigó que faciliti la instal·lació dels contenidors i seva neteja.  

3. Les àrees d’aportació estaran degudament identificades i numerades, l’Ajuntament 
vetllarà per evitar qualsevol moviment de contenidors, desperfectes o alteració que 
impossibiliti el seu correcte ús.  

Altres requisits.  

1. L’àrea d’aportació ha d’estar sota la supervisió de l’Ajuntament corresponent el qual 
diàriament n’ha de fer el seguiment i control als efectes de garantir el seu bon ús i detectar 
les possibles incidències que afectin al servei de recollida.  

2. Pel que fa al manteniment i neteja de l’àrea d’aportació s’estarà al que prevegin les 
ordenances municipals i els corresponents serveis de recollida selectiva de residus.  

 

2.- REQUISITS TÈCNICS MÍNIMS PER ALS PARCS VERDS.  

Introducció.  

El Parc Verd (PV) és l’àrea d’aportació de titularitat municipal tancada i delimitada i que 
tingui aquesta qualificació per part del Consell de Mallorca.  

L’ús del parc verd és exclusivament domèstic i per a l’aportació dels residus provinents de 
les llars i generadors singulars no qualificats. Els generadors singulars qualificats i 
productors de residus d’origen comercial i/o empresarial hauran de gestionar la recollida 
dels seus residus a través de gestors autoritzats. En cap cas poden utilitzar el parc verd com 
espai d’aportació dels seus residus.  

Les fraccions de RU recollides selectivament estaran identificades segons el color dels 
contenidors:  

- Blau per paper i per cartró. - Verd clar per envasos de vidre. - Groc per envasos lleugers. - 
Marró o negre per a la fracció orgànica dels residus municipals.  

En qualsevol cas i d’acord amb l’evolució dels residus aquestes instal·lacions podran 
assumir altres fraccions, especialment residus especial d’origen domèstic, sempre que 
tinguin una recollida selectiva en origen i una aportació separa- da en contenidors 
específics.  

Segons els habitants, haurà d’usar-se el model de Parc Verd proposat o fer les dimensions 
més petites, sense oblidar que als Termes Municipals grans o amb llogarets molt separats 
convindria fer més d’un Parc Verd.  

En tots cas, els presents requisits tècnics mínims podran ser revisats, en funció de les 
característiques de cada municipi, en el Convenis entre el Consell de Mallorca i les Entitats 
Locals previstos a la present norma.  

Ubicació.  

El Parc Verd es construirà en terrenys municipals especialment dissenyats per a la funció 



prevista i que es compleixin les següents característiques:  

1. Es construirà dins els límits del nucli urbà (ciutat, vila, poble o indret turístic).  

2. Tindran una bona accessibilitat pels veïns i vehicles que vulguin acudir.  

3. No han de donar-se impediments físics que dificultin la recollida (esteses aèries, mobiliari 
urbà, vehicles estacionats, etc.).  

4. Estar a una distancia relativament curta del centre de la població, en cas de construir-se 
a les rodalies.  

Disseny constructiu.  

La construcció del Parc Verd ha de complimentar les següents especificacions tècniques:  

1. La instal·lació serà accessible per les persones amb mobilitat reduïda.  

2. La superfície serà construïda amb asfalt o solera de formigó, ben assentada i amb una 
arqueta d’aigua per permetre l’evacuació d’aigua de pluja i neteja.  

3. Cal que estigui dotat d’una tanca de seguretat feta de blocs, una reixa perimetral d’una 
alçada de 2m, amb una o dues portes de la mateixa alçada i d’una amplària de 4m cadascuna.  

4. L’àrea s’ha d’habilitar per al pas de persones, cotxes particulars i especial- ment camions 
recollidors.  

5. El conjunt del Parc Verd ha de estar sota la supervisió diària de l’Ajuntament, ja sigui per 
part de l’encarregat o perquè la policia/brigada municipal fa diària- ment visites de control 
d’incidències.  

6. Com a mínim cal que hi estiguin presents dos contenidors de cada tipus de fracció a 
reciclar. Els contenidors de residus urbans en massa (color verd fosc) i de matèria orgànica 
es col·locaran segons avaluació del Consell de Mallorca.  

7. Si té dues portes el sentit serà: d’entrada per una i de sortida per l’altre. Si només hi ha 
una porta es pressuposa que no hi podran entrar cotxes.  

8. Quedaran ben delimitades les zones de col·locació dels diferents tipus de con- tenidors i 
no que estiguin barrejats uns amb els altres.  

9. En tant en quant els municipis no disposin d’instal·lacions per a la recollida selectiva dels 
residus no contemplats en aquests pla director, el Consell de Mallorca podrà autoritzar-ne 
provisionalment la seva recollida, sense perjudici d’altres llicències i autoritzacions.  

10. Si s’escau, els contenidors de barqueta dedicats per poda, RCD (residus de construcció i 
demolició), RV (residus voluminosos) i PFU (pneumàtics fora d’us) convindria que 
estiguessin a un nivell més baix, per ajudar als usuaris. Convé recordar que si es fa això, 
s’han de fer uns sòcols vora el desnivell on estan els contenidors per evitar accidents.  

11. Per minimitzar l’impacte paisatgístic es proposa la creació d’una zona verda voltant el 
recinte del Parc Verd.  



12. Al recinte ha d’haver un cartell ben visible (mides mínimes 4 x 2 m) que posi ‘Parc Verd’, 
’Consell de Mallorca’ i de l’Ajuntament a qui pertany. A més, l’emplaçament d’aquest ha 
d’estar ben indicat per petits senyals orientadors a les principals vies urbanes, per facilitar 
l’arribada dels usuaris.  

Instal·lacions.  

El terra ha d’estar fet amb solera de formigó, asfaltat, etc. amb una certa pendent per 
facilitat l’eliminació d’aigües.  

Per poder eliminar l’aigua de pluja o l’aigua produïda per l’activitat pròpia del Parc Verd es 
disposarà d’una arqueta d’aigua, un drenatge o una escomesa d’aigües brutes connectada a 
la xarxa de clavegueram del nucli urbà.  

Com a mesura de vigilància i control, el Parc Verd pot disposar d’una instal·lació de circuit 
de televisió (amb un mínim de dos càmeres) pel seu con- trol i seguiment nit i dia i per evitar 
o enregistrar la actuació de furtius.  

El Parc Verd necessita una escomesa d’aigua per poder subministrar aigua potable o 
depurada del servei municipal per regar la zona verda, netejar el recinte, sufocar incendis 
imprevistos. Els requisits mínims serien: armari d’escomesa d’aigua, pressió de servei a 2-3 
bars, 2 aixetes, 2 manegues flexibles de 20m i 6 bars, tubs de coure per distribució d’un 
diàmetre de 22mm o de PE superficial de 25mm i 6 bars i finalment complir el Reglament 
Estatal d’Instal·lacions Hidràuliques.  

S’ha de disposar de corrent elèctrica per alimentar els consums monofàsics normals no 
superiors a 5,5 kW com llums, petites electrobombes, tres escomeses de corrent de 16a. Els 
requisits mínims serien: armari de escomesa elèctrica, quadre elèctric de distribució i 
control amb ICP II de 25A+ID II de 30mA+4IMT II de 10A+2IMT II de16A, un extintor manual 
de CO2 pel quadre elèctric, comptador elèctric monofàsic de 63A, presa de terra amb 
Re<80ohms, 4 circuits interiors de fils de coure de 750V de 3x1,5 mm2 i de 3x2,5 mm2, 
distribució superficial amb material d’intempèrie, dues preses dobles de corrent situades a 
la dreta i a l’esquerra de les parets interiors del Parc Verd, amés d’una dins el quadre de 
servei general, i finalment complir el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.  

El Parc Verd tendra il·luminació artificial per les hores de poca incidència solar. Requisits 
mínims: quatre bàculs de 6m amb projector de 400w de vapor de sodi AP amb compensació 
capacitiva col·locats en els escaires del Parc Verd (dos alimentats per un circuit elèctric de 
3x1,5 mm2 i dos alimentats per un altre circuit 3x1,5 mm2), dos projectors de 250w per 
il·luminar el cartell del Parc Verd (connectats al IMT per un circuit de 3x1,5 mm2) i finalment 
complir el Reglament d’Instal·lacions Luminotècniques.  

Per l’encarregat/s s’habilitarà una caseta dins del Parc Verd. Requisits mínims: lavabo, dos 
extintors manuals de pols ABC (un per l’interior de la caseta i l’altre per l’exterior), armari 
per roba, llibreria, dues o tres cadires, taula escriptori, llum de taula de 60w, monitor de 
televisió per sis canals, llibre d’incidències, farmaciola, il·luminació per fluorescent de 
2x36w, escomesa de corrent, quadre elèctric de distribució i control del Parc Verd, equip de 
bomba de calor de 1400 kcal/h, mini gelera, emissora de radio municipal o telèfon, granera, 
recollidor, poal, bosses de fems, megàfon.  

Horari i encarregats.  



L’horari ha de ser ampli, però ha de romandre tancat la resta del temps per evitar actes de 
vandalisme o d’abocament incontrolat. L’horari setmanal que es proposa és de dilluns a 
dissabte de 9h a 14h i de 16h a 21h.  

Del servei de neteja de Parcs Verds podrà fer-se’n càrrec el Consell de Mallorca, prèvia 
petició escrita de l’ajuntament corresponent on farà constar el compromís d’assumir els 
costos derivats d’aquesta gestió. En qualsevol cas La neteja dels Parcs Verds es farà 
regularment. El tractament dels residus recollits al parc verd tindrà la mateixa consideració 
de residus urbans i se realitzarà a les instal·lacions contemplades en aquest pla director. 
Mensualment l’empresa con- cessionària de la gestió dels residus urbans facturarà els 
costos de tractament a l’ajuntament afectat.  

L’Ajuntament s’encarregarà de conservar les infraestructures (paret, tanca- ments, 
escomeses d’aigua i electricitat, etc.).  

Cada Parc Verd haurà d’estar físicament mantingut i controlat per el número adequat 
persones contractades per l’Ajuntament. Les tasques diàries de l’encarregat seran:  

- Obrir i tancar el Parc Verd.

- Dur la seva vigilància.

- Assessorar al públic com usar les instal·lacions,

- Comunicar a l’Ajuntament i a l’empresa del servei de recollida quan el contenidors estan 
plens.  

- Avisar i denunciar immediatament a la Policia Municipal i als òrgans competents del 
Consell de Mallorca i del Govern de les Illes Balears, les persones, empreses que 
incompleixen les normes de utilització del Parc Verd.  

- Anotar en un llibre d’incidències les situacions que es puguin considerar anòmals en 
relació al funcionament del Parc Verd.  

- Permetre i facilitar inspeccions i verificacions dels responsables oficials en matèria de 
residus.  

 



 
Pel que fa a normativa superior al Pla Director i recentment actualitzada, dins del Pla Estatal 
Marc de Gestió de Residus trobem, tot i no tenir cap apartat específic, informació relativa a 
les deixalleries, que resumim en els següents punts: 
 

- Completar i adaptar la xarxa de deixalleries existents per tal d’assegurar la recollida 
separada de les distintes fraccions de manera que els residus recollits puguin ser 
preparats per a la reutilització i el reciclat.  

- Recomanació respecte a disposar de registres i d’informació en les deixalleries, per 
part de les Entitats Locals, sobre residus recollits (quantitats, etc.).  

- Reforçar el foment de l’autocompostatge en aquells llocs on és fàcilment 
practicable, com en les deixalleries.  

- Adequació de les deixalleries per a: facilitar la preparació per a la reutilització dels 
RAEE, classificar els RAEE en les fraccions de recollida establertes en el nou RD, 
complir les noves condicions d’emmagatzematge exigides i evitar fugues de RAEE 
de les instal·lacions de recollida municipals.  

- Promoure la creació de deixalleries o centres de recollida de RAEE propers als 
ciutadans, situats dins de les àrees urbanes (per exemple: parcs, places, zones 
d’aparcaments, etc.).  

- Addicionalment a les recollides ordinàries, s’haurà d’afegir la recollida separada de 
residus en les deixalleries i recollides especifiques d’altres fraccions (tèxtils, oli de 
cuina, fusta, voluminosos (principalment mobles) establertes en molts de municipis. 

- Les administracions públiques impulsaran la creació i gestió de deixalleries, 
fonamentalment per al RCD provinents d’obres menors de construcció i reparació 
domiciliaria, a fi de facilitar la gestió dels residus anomenats en les petites 
poblacions disseminades geogràficament. 





 





 

 

A continuació es transcriu la normativa relativa a Tarifes de gestió de residus del Pla 
Director de residus vigent a dia d’avui a Mallorca: 

 

CAPÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS  

Article 5: Atribucions a les administracions públiques 

Punt 2. Correspon al Consell de Mallorca: 

b) Aprovar una tarifa única per a la gestió (transferència i tractament) dels residus 
urbans, dels llots d’estacions depuradores d’aigües residuals urbanes i del rebuig no 
valoritzable materialment procedent del tractament dels residus de construcció – 
demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús.  

Aquesta tarifa serà la mateixa amb independència de la distància entre el centre 
productor i el centre de tractament i inclourà els costos derivats de la informació, 
vigilància i controls necessaris per a una gestió ambientalment correcta i adequada 
a la legislació vigent en cada moment.  

c) Aprovar tarifes específiques per al tractament per:  

I) als residus sanitaris grup II  

II) a les deixalles d’origen animal.  

III) a altres residus autoritzats.  

Les tarifes específiques esmentades en aquest epígraf seran abonades únicament i 
exclusiva pels productors dels residus afectats i inclouran els costos derivats de la 
informació, vigilància i controls necessaris per a una gestió ambientalment correcta 
i adequada a la legislació vigent en cada moment. A més, les tarifes específiques, 
abans esmentades, es diferenciaran segons el tipus de residus d’entrada.  

  

  



CAPÍTOL II: RECOLLIDA 

Article 12. Sistemes i mesures per a una correcta recollida selectiva 

9. Per tal de fomentar la posada en funcionament de la recollida selectiva de la 
fracció orgànica dels residus municipals per part dels diferents municipis, 
l’aportació d’aquesta fracció al servei públic insularitzat del Consell de Mallorca no 
serà d’aplicació la tarifa definida a l’article 5.2.b) per a l’Ajuntament durant el 
període de vigència del present pla director sectorial, sempre i quan aquesta fracció 
tingui un contingut d’impropis inferior al 10%, la qual cosa es determinarà 
mitjançant caracterització i/o altres sistemes que per- toquin segons el que indiqui 
el Reglament d’Explotació del Servei vigent.  

 








