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Procés participatiu per a l’elaboració del nou Pla Director de Residus
No Perillosos de Mallorca
Recollida Selectiva
Montserrat Masanas, tècnica de LAVOLA
03 de març del 2016
Museu del Calçat d’Inca
18.00h

Es transcriuen, a continuació, les preguntes i respostes enregistrades durant la ponència
sobre Recollida Selectiva, realitzada per la ponent Montserrat Masanas i emmarcada
dins del procés participatiu per a la creació del Nou Pla Director Sectorial de Residus No
Perillosos.
Pregunta: Es fa comptes crear una comissió avaluadora per saber com funcionarà el
PDS? Cóm es sabrà si funciona o no... per on falla... i si la gent col·labora o no? Les
persones que ho avaluïn tindran algun tipus de responsabilitat i donaran la cara en cas
de que sigui necessari? (Pep Mayans – veïnat d’Inca)
Resposta: Es tindrà en compte. En el pla actual està vigent una comissió de seguiment
que es reuneix anualment, sobretot pel que fa a les variables ambientals (quins efectes
tenen les instal·lacions actuals de dipòsit de residus en el medi ambient, etc.) i, per altra
banda, també hi ha comitès tècnics que realitzen seguiment.
És evident que es podria contemplar que el nou Pla Director consideri més aspectes a
avaluar i no només aquells que s’estan valorant en l’actualitat i que, a més, la informació
es permeti arribar a tothom. (Catalina Canals – Dir. Insular Residus)

Pregunta: En referencia al món educatiu penso que manca l’establiment de models
dins dels centres educatius on hi hagi una gestió eficient dels residus. L’administració
hi hauria de prendre part.
Per quan el cinquè contenidor d’una manera seriosa dins del món hoteler? (Toni
Reynés – empresari subministra higiene als hotelers)
Resposta: La orgànica dins dels grans generadors és una fracció molt important i en els
municipis que ja han implantat la recollida d’orgànica en grans generadors els suposa
entre un 15 i el 30% de la matèria orgànica total que és genera i, per tant, té un pes
important i caldria tenir en consideració (en els municipis amb elevada concentració
d’aquesta tipologia d’activitat) plantejar un servei específics de grans generadors de
recollida segregada de FORM (que permeti la identificació dels generadors). (Montse
Masanas – Ponent)

Pregunta: Demanaria un posicionament sobre si els èxits o els fracassos dels sistemes
de recollida es basen amb el caràcter voluntari dels ciutadans o pivoten més damunt
la coactivitat, la persecució i els càstigs d’aquells elements més reaccionaris que
s’oposen d’una manera explícita o tàcita a fer una selecció adequada en origen.
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M’agradaria una reflexió de què trobeu millor, si confiar en la voluntarietat o la
coactivitat. (Pedro Torres – Enginyer Industrial i graduat en dret)
Resposta: És a dir, la pregunta és de si som més de pal o de pastanaga. En general, si els
hi crees un incentiu poderós (poderós vol dir per exemple que els hi toqui el sentiment
de pertinença i la butxaca a través de mecanismes de fiscalitat ambiental com incorporar
bonificacions en l’ordenança o el pagament per generació) l’èxit del sistema de recollida
creix. No obstant, però, per tenir aquest punt de voluntariat han de ser molt conscients
del que costa i d’això, del que costa, no en som conscients. És per això que voluntarisme
es guanya, en part, amb el cost de fer entendre el perquè i que vegin que aquest perquè
també els repercuteix a ells mateixos. En moltes ordenances ja existeix el punt
d’obligació de fer la recollida selectiva i ja és una obligació però que potser després no
és tan fàcil d’executar. També diré que per la part del pal depèn molt del sistema
implantat: per exemple en el PaP és més fàcil identificar qui ho fa bé i qui ho fa
malament.
En qualsevol cas sí que es recomana fer-ho després d’un període d’informació i educació
i, després d’uns quants avisos, es passa ja a la sanció (i no anar amb la sanció
directament). A vegades amb una o dues sancions és suficient ja que corre com una
catifa però és important dotar-se d’eines de regulació encara que després no les facis
servir. (Montse Masanas – Ponent)

Pregunta: Els sistemes de recollida estan molt bé però no s’ha anomenat un sistema
que està funcionant molt bé (Amèrica, Canadà) com és el sistema de dipòsit-devolucióretorn que en el cas dels envasos aconsegueixen percentatges del 90-95%. Dins l’estat
espanyol s’hi han fet proves pilot (Cadaqués, per exemple), seria possible implantar
aquí un sistema SDDR? (Maria Suau – Fundació Deixalles)
Resposta 1: El sistema de dipòsit i devolució és un tema complexa degut a que hi ha una
legislació estatal que ja et marca. A nivell europeu es dóna a triar entre les dues opcions
però a nivell estatal s’han potenciat els SIG. Per tant, la única manera d’incorporar un
SDDR seria demostrar que és millor econòmicament i ambiental. (Montse Masanas –
Ponent)
Resposta 2: Tant els quatre consells com el Govern s’han interessat per aquest sistema
i ja s’ha viatjat a Alemanya per veure “in-situ” con funciona. Estem estudiant aquesta
possibilitat (com moltes d’altres) per veure si s’ha d’incloure al PDS o a nivell autonòmic
amb la llei de residus del Govern. És un tema que està damunt la taula, és una possibilitat
i, a més a més, dintre de les vuit meses temàtiques, la novena d’elles versa sobre aquests
temes. (Sandra Espeja – Consellera de Medi Ambient)

Pregunta: Dues preguntes:
S’ha vist a les taules que els pobles que fan més recollida selectiva és degut a que hi
tenen incorporat la recollida de la fracció orgànica. En aquest sentit, municipis com
Pollença es troben molt allunyats de les instal·lacions de Tirme, on estan obligats a
dur-hi la orgànica. Es té pensat ampliar les estaciones de transferència per tal que s’hi
pugui dur la matèria orgànica? Ajudaria molt als pobles.
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La segona pregunta és: quins sistemes de control hi ha a Catalunya per saber quins
usuaris fan la selectiva bé i quins no per tal de poder bonificar o sancionar. (Tomeu –
Ajuntament Pollença)
Resposta 1: Justament en tema de matèria orgànica hi ha una ponència, la del mes
vinent i, per tant, aquesta pot ser una de les línies per parlar amb més profunditat. Però
sí que vull aprofitar per dir que és una de les solucions que s’han de valorar tècnicament,
és a dir, a veure si val la pena incloure la matèria orgànica a les plantes de transferència
ja que és una línia que tots volem seguir. Es valorarà tècnicament i, a més, en la ponència
del mes que ve es parlarà exclusivament de matèria orgànica i es podrà aprofundir una
mica més. (Sandra Espeja – Consellera de Medi Ambient)
Resposta 2: Respecte als mecanismes per identificar als usuaris, els més implantats van
per la part de deixalleries amb targeta però, com a recollida selectiva a la llar, alguns
municipis ((amb diversitat de sistemes de recollida implantats) realitzen bonificacions
sobre la taxa de residus ...) comencen a aplicar bonificacions sobre la taxa de residus
mitjançant auditories de control (a través d’una declaració s’especifica que es separa
correctament i es dóna el consentiment de fer inspeccions a casa per validar-ho. En
algun municipi Porta a Porta s’està aplicant bonificacions en funció de la participació al
sistema de recollida (a través de tags als cubells individuals). Hi ha, a més, s’està provant
una línia encara no implantada (sobretot a la zona del nord d’Espanya) que és la
d’intentar identificar als usuaris via contenidors amb targeta. (Montse Masanas –
Ponent)

Pergunta: Respecte al que s’ha parlat de municipis allà on s’està aplicant diferents
sistemes de recollida en diferents zones o entre dos municipis distints amb dos
sistemes distints de recollida, quines problemàtiques es poden detectar més enllà del
ja conegut turisme de residus? (Neus Truyol – Ajuntament de Palma)
Resposta: En municipis molt grans amb diferents estructures urbanístiques (hi ha molt
poques ciutats ja que només tinguin un sol sistema de recollida ja que tenen una zona
casc antic amb les seves característiques, una zona d’eixample, una zona litoral, ...) s’ha
d’escollir el sistema de recollida en funció de les seves característiques. així doncs, en
els llocs on conflueixen hi ha una part més tècnica i a nivell d’inversió (si tens diferents
sistemes vol dir que tens diferents operaris i diferents vehicles per a cada sistema) que
posen un element de complexitat pel que fa a la gestió. De cara a l’usuari lo ideal és que
es trobi amb una coherència en els diferents sistemes i necessiten sistemes més o menys
equivalents a nivell de qualitat del servei.
L’element frontera és rellevant en el cas dels municipis PaP. S’han donat casos en que
un municipi fa PaP i el veïnat té contenidors i l’èxit del PaP es veu difuminat degut a que
l’entrenament i la sensibilització que hauria de tenir la ciutadania no és tal ja que amb
els contenidors tenen una alternativa molt pròxima. Llavors... solucions? Complexa.
Normalment és un element que s’ha de treballar molt bé.
En el cas de municipis petits passa una mica el mateix: si es té una gestió mancomunada
es sol anar cap al mínim comú divisor, és a dir, al sistema que més s’adapta a la totalitat
d’aquests municipis. Quan això passa és quan comencen a tenir duplicitats i s’ha de
treballar perquè és on hi poden haver les diferències. Per exemple, el municipi veí al que
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fa PaP sol necessitar reforç als elements frontera per tal de no tenir desbordaments. Cal,
per tant, coordinar-se amb el municipi veí. (Montse Masanas – Ponent)

Pregunta: Fins ara tots els plans directors han marcat objectius de reciclatge de
selectiva absolutament allunyats de la realitat. Volia saber quins tipus d’eines penseu
que podeu articular per tal d’incentivar als municipis a arribar als percentatges de
reciclatge ja que, fins ara, una de les tasques del Consell en aquesta matèria ha quedat
una mica diluïda ja que els Ajuntaments van al seu aire. Es té pensat articular
determinades eines ja siguin fiscals, ambientals, etc., per incentivar als municipis que
vagin una mica més endarrerits. (Lluís Amengual – Ambientòleg)
Resposta 1: La idea d’aquesta trobada és que el què es pot fer surti de la participació en
aquestes ponències. No hem vingut a dir el què farem sinó a escoltar el què ens voleu
dir i proposar al Consell en el nivell de planificar la gestió dels residus. Estem, per tant,
oberts. La ponent ha plantejat els diferents tipus instruments i nosaltres us traslladem
la pregunta que ens feu i la vos fem a vosaltres. Estem aquí per escoltar-vos. (Catalina
Canals – Directora Insular de Residus)
Resposta 2: Bé doncs la contestaré. En aquest cas, el que considero una bona eina és
bonificar a aquelles persones que ho fan bé. El que fa Artà, la ITR, pot ser una bona eina.
La segona és referent a que l’històric de recollida selectiva marcava uns percentatges de
recollida selectiva als que no s’ha arribat per ordre de magnitud important i volia veure
si pensàveu alguna cosa més, més enllà de bonificar a aquella gent que està reciclant.
Per altra banda, des del Consell no es cobra directament als municipis sinó que són els
ajuntaments els que cobren als usuaris generadors i es podria contemplar com una eina
fiscal que permetés incentivar el reciclatge a través de la fórmula del “pal i la pastanaga”
que s’ha comentat. (Lluís Amengual – Ambientòleg)
Resposta 3: Tenim la sort que els objectius de reciclatge venen marcats des d’Europa.
Amb això vull dir que no s’anirà a cercar un objectiu menor. Està clar que hi ha una gran
distància a superar però no ens podem plantejar quedar a mig camí. Lo bo de Mallorca
és que hi ha una bona diversitat de municipis que ens poden servir com a model per a
aconseguir els objectius. A Inca mateix ens trobem amb la situació on hi haurà un canvi
en els objectius i s’ha d’intentar no afluixar. No es pot plantejar quedar a mig camí.
(Catalina Canals – Directora Insular de Residus)

Pregunta: Una de les problemàtiques bastant important és el tema de la vigilància a
les àrees d’aportació. Una de les formes per du a terme la vigilància és mitjançant
càmeres de videovigilància. No obstant la llei no empara als ajuntaments per fer ús
d’un control de càmeres públiques per poder sancionar a qualcú. Teniu en compte l’ús
de càmeres de videovigilància per poder multar i donar pal als que no ho fan bé a les
àrees d’aportació tancades dins un recinte i no vigilades? (Jaume Bibiloni – Ajuntament
d’Algaida)
Resposta 1: Hi ha diferents municipis que tenen problemes amb la tramitació de les
càmeres. En el Pla Director està estipulat que un Parc Verd pot tenir una càmera, de fet
ha de tenir càmeres o vigilància amb personal, però aquí es fa referència a àrees
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d’aportació de residus més petites. A Artà per exemple hi ha problemes per tramitar les
càmeres ja que hi ha la dificultat que s’ha de demanar a interior i es troben que no
sempre s’autoritzen. (Pere Soberats – Gram)
Resposta 2: Si aquesta dificultat que comenteu es pot superar a nivell jurídic (ara mateix
no puc donar una resposta a això) per tal de que estigui inclosa en el PDS, benvinguda
sigui. Tot el que es pugui fer per controlar les àrees i que no es converteixin en abocadors
incontrolats serà benvingut i en prenem nota: es demanarà als serveis jurídics del
Consell. (Catalina Canals – Directora Insular de Residus)

Pregunta: A part de les fraccions paper, vidre, envasos, orgànica i rebuig voldria
esmentar ràpidament la recollida de voluminosos. S’ha demostrat que és molt
important la manera en que es recull ja que si es recull i llença de qualsevol manera
després es fa molt difícil reutilitzar aquests objectes, a Catalunya hi ha distintes formes
de recollir els voluminosos?
Resposta 1: Una de les estratègies en voluminosos és la reutilització i últimament la
tendència ha estat intentar que entitats socials aprofitin una part de les recollides de
voluminosos (a entrades de deixalleries fins i tot també) i, en aquest sentit, en els últims
plecs s’està incorporant que els vehicles siguin de caixa oberta, amb elevador, intentant
que en la recollida de voluminosos estigui prohibit llençar-ho i inclòs que estigui prohibit
descarregar-ho mitjançant la inclinació del vehicle. Així, si durant el recorregut es troba
algun objecte que pugui tenir vida útil és més fàcil de reutilitzar. Aquestes mesures estan
funcionant força bé.
I no només a la via pública sinó que s’estan habilitant les deixalleries. Per exemple, fa
uns mesos es va ampliar la llei per definir què era una deixalleria. Fins a aquell moment
el que entrava dintre de la deixalleria era un residu i, per tant, era més complexa
gestionar-ho per la part de reutilització. Llavors va arribar la modificació i ara entren
residus i també productes. Així, si la persona que porta el producte vol que allò tingui
un segon ús es pot vincular a través d’entitats socials pel seu propi ús, per botigues de
segona mà, etc. Aquest canvi legislatiu va permetre donar més força a la reutilització.
(Montse Masanas – Ponent)
Resposta 2: Aquest és un dels problemes que ens trobem ara mateix ja que en molts
llocs quan arriben els voluminosos molts d’ells es fan malbé i és més difícil després
donar-lis un segon ús. (Catalina Canals – Directora Insular de Residus)

Pregunta: Pot el Pla Director Sectorial condicionar les licitacions dels ajuntaments?
Hauria d’incloure clàusules de diferents tipus? La realitat després és que amb les
licitacions es manifesta impossible arribar als objectius del Pla Director. (Toni Ramis –
Fundació Deixalles)
Resposta 1: En base de la llei de les administracions locals la competència la té el
municipi. El que sí que es pot recollir són quines directrius s’han de seguir, quines
fraccions cal recollir, models de plecs, etc., per intentar conduir als municipis de manera
compartida per arribar als objectius. No obstant però, la licitació recau en qui te la
competència. (Montse Masanas - Ponent)

-5-

Resposta 2: Els municipis han de complir amb els objectius de reciclatge marcats tant
per la llei com pel Pla Director, per tant, els plecs que es facin s’han d’ajustar als objectius
de reciclatge. Ara bé, l’incompliment d’aquests objectius tindrà repercussions? (Pere
Soberats – Gram)

Pregunta: Voldria fer dos suggeriments:
La primera és debatre de quina manera el Consell podria ajudar als municipis a que es
pogués reciclar més. Penso que s’hauria de trobar la manera de que es pogués donar
ajudes pel que fa a les despeses que suposen la conscienciació, l’ educació, etc.
Per donar aquestes ajudes no es tingui en compte només el total del reciclat sinó,
també, la capacitat que ha tingut el municipi per incrementar la recollida selectiva ja
que hi ha municipis, com per exemple Inca, que ens trobem pràcticament a 0 i seria
necessari valorar també la capacitat d’aquets municipi de millora any rere any.
Per una altra banda, els percentatges de reciclatge s’estableixen per habitant i és
evident que els municipis d’interior sense població flotant han de fer més esforços que
aquells municipis que compten amb planta hotelera a través dels quals és més senzill
incrementar els percentatges de recollida selectiva. (Francisca Barceló – Ajuntament
d’Inca)
Resposta 1: La dificultat que tenen planta hotelera és la d’arribar a igualar percentatges
amb els municipis d’interior. És veritat que és més difícil anar casa a casa. Sí que és més
agraït. (Mónica – Calvià)
Resposta 2: Amb hotels es poden concentrar més els esforços però el volum total de
generació, i per tant l’objectiu, també és més gran. És més eficient €/tona amb planta
hotelera però els objectius són comuns. (Montse Masanas - Ponent)

Pregunta: Dins d’un Pla de Residus hi ha aspectes mediambientals molt importants
però n’hi ha d’altres de caire social que són importants. A l’any 2015 es va aprovar una
legislació que permet fer reserves de mercat que permeten la generació de treball a
col·lectius que es troben en situacions realment complexes. Voldria saber si dins del
Pla Director es podran concentrar mesures d’aquest tipus.
Resposta 1: És molt interessant el que ens comentes. Aquests temes poden tenir un
apartat reservat dins del Pla Director Sectorial. Tot el que jurídicament sigui possible es
pot fer i hi estem oberts. (Catalina Canals – Directora Insular de Residus)
Resposta 2: A nivell municipal sí que hi ha alguns casos en que s’ha segregat el servei
(sobretot de Parcs Verds/Deixalleries) i seria interessant potenciar més les clàusules
socials. (Montse Masanas - Ponent)

Pregunta: Pregunta de caire tècnic: com es calcula els percentatges de reciclatge?
Quines són les propostes per poder comparar i que tots parlem el mateix llenguatge?
(Lara Cifre – Mancomunitat des Raiguer)
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Resposta: Des d’Europa, i no només a nivell estatal, s’està treballant en indicadors
comuns per a tothom. Hi ha un nou projecte europeu que s’està implantant que és un
nou indicador que es diu DREC que mesura el potencial reciclatge que hi ha en la gestió
total, és a dir, tot allò que reculls més tot allò que recuperes de les plantes. S’està
treballant però falta que s’implanti. Potser de cara al Pla Director seria interessant
recollir indicadors. (Montse Masanas - Ponent)

Pregunta: Els municipis que tenim contenidors rebem molts de fems provinents de
municipis que tenen implantada la bossa vermella. Des del Consell es podria regular
aquesta problemàtica? El mateix succeeix amb els abocadors de RCD. (Toni Nadal Tècnic de Santa Margalida)
Resposta: Coneixem aquesta problemàtica. Quines són les coses que es poden fer per
evitar-ho? Sobretot molta conscienciació ciutadana i una de les línies és la de fer molts
debats, treure molt el tema i que la gent entengui quines són les maneres de funcionar
en quant a la gestió de residus. (Sandra Espeja – Consellera de Medi Ambient)
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