


RESIDU = RECURS= 
OPORTUNITAT 

Actualment, RESIDU = PROBLEMA 
És necessari invertir la tendència 





Economia balear: especialitzada en el sector 

turístic 

Font: Elaboració pròpia a 

partir dades INE 

Font: Elaboració pròpia a partir dades 

IBESTAT (FRONTUR) 

37% del VAB de les IB correspon al sector 

activitats de comerç, transport i hoteleria 
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Relació entre el turisme i la producció de residus 



La indústria turística genera 

elevades quantitats de residus, 

sent un dels principals problemes 

ambientals a les Illes Balears 

Gràfic: IPH Balears 2015 – 

envasos/persona/dia 

Major producció de residus 

d’envasos per càpita 

(juny-octubre) 

 

Forta estacionalitat turística 

 

Relació entre el turisme i la producció de residus 



Dades Illes Balears 

15,09 % 

recollida 

selectiva 

(2017) 

Tones de residus reciclats  

a les Illes Balears (2017) 
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Bones pràctiques 

Esporles (Mallorca). 4.942 habitants 
2006. Va començar la recollida porta  a porta orgànica.   

2009. Recollida de totes les fraccions + bossa vermella  de rebuig. 
Evolució de la recollida selectiva (RS) i la fracció rebuig.  



Bones pràctiques 

Sant Llorenç (Mallorca). 8.328 habitants i 20.000 places hoteleres 
2009. Va començar la recollida porta a porta amb pesatge als grans generadors 
com els hotels.   



Bones pràctiques 

Palma (Mallorca). Ciutat amb 434.516 habitants en la que es 

concentra la meitat de la població de tota Mallorca 





• Recollida selectiva obligatòria de la matèria orgànica (47% en 

pes de la fracció resta), tèxtils i també oli vegetal 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mesures aplicables a partir de 2020 per assolir els 

objectius 

• Pagament per generació (PxG): tarifes en funció de la tipologia i 

quantitat generada; bonificació de les bones pràctiques i per 

motius d’urgència social. 



Mesures aplicables a partir de 2020 per assolir els 

objectius 

• Deixalleries i Preparació per a la Reutilització: 

obligatorietat de part dels municipis d’oferir aquests serveis. 

 

• Accions d’educació, formació i conscienciació: 

obligació de dedicar-hi l’1% dels contractes de gestió de 

residus. 

 

• Contenedor de materials. 

 

• Lluita contra el malbaratament alimentari. 

 

• Ampliació de les obligacions dels sistemes de 

responsabilitat del productor segons les directrius 

europees 

 

• Augment de la qualitat i quantitat de la recollida 

selectiva. 
 



Mesures aplicables a partir de 2020 per assolir els 

objectius 

• IPH nou índex de càlcul. 

 

• Creació d’un Ens de Residus de les Illes Balears i d’un 

Fons de gestió. 

 

• Transperència, observació i informatització de dades. 

 

• Obligació de tenir estudis de minimització de residus. 

 

• Nova figura de sòl degradat. 

 

• Ampliació de la tipificació de les sancions i de les eines 

del règim sancionador 



Objectiu principal 

REDUIR residus 
 

Reduir la generació de residus 
(10% 2020, 20% 2030) 

Reduir el malbaratament alimentari 

(50% 2020)  

 
 

 

 
 

Imatge: MAPAMA 





A partir de 2020: no es podran vendre, distribuir ni 

usar certs productes de plàstic d’un sol ús. 

Aplicable a comerç tradicional i electrònic 

• Bosses lleugeres i molt 

lleugeres 

• Anelles per llaunes i botelles de 

begudes 

• Tassons, plats, cuberts i safates 



• Canyetes per beure i bastonets 

per les orelles i per caramels. 

• Encenedors, màquines d'afaitar, 

cartutxos i tòners 

d’impressores i fotocopiadores 

no reutilitzables. 

• Productes que contenen 

microplàstics o nanoplàstics 

A partir de 2020: no es podran vendre, distribuir ni 

usar certs productes de plàstic d’un sol ús. 

Aplicable a comerç tradicional i electrònic 



Altres mesures 

• Càpsules de cafè reciclables 

o compostables. 

• Monodosis i utensilis d’usar 

i tirar no permesos a hotels i 

restaurants per consum en el 

propi local. 

• Els fabricants hauran d’indicar 

que cap tovalloleta es pot 

tirar al WC. 

 



Altres mesures 

• A les administracions públiques només 

envasos reutilitzables per begudes i 

potenciació de fonts d’aigua públiques. 

• Obligació de servir aigua no envasada 

als clients a hotels i restaurants. 

• Grans esdeveniments amb participació 

de l’administració pública només 

begudes a granel i tassons 

reutilitzables o envasos reutilitzables. 



 A més de la prevenció, hi ha altres motius 

per aplicar dites mesures? 

• Presència de microplàstics als 

teixits dels peixos comercials 

de les nostres aigües segons 

l’Institut Espanyol 

d’Oceanografia (IEO) 

• Principal causa de mort del virot 

petit (Puffinus mauretanicus) 

segons la Generalitat Valenciana, 

l’au marina més amenaçada 

d’Europa i endèmica de les Illes 

Balears 



Littering marí: neteja del litoral 

 

Servei únic al Mediterrani: 

30 embarcacions al litoral balear del dia 1 

de juny al 20 de setembre. 

 

Principals resultats 2017: 42.77% 

Dels residus recollits foren plàstics 

(50% al 2016) 
 
 

Més dades 



• The Telegraph: Balearic Islands to 

ban plastic by 2020 in bid to clean its 

beaches 

 

• Independent: Balearic Islands to ban 

plastic sales in bid to clean up 

beaches 

 

• The Sun: Majorca, Menorca and Ibiza 

are banning ALL single use plastic like 

straws, lighters and disposable razors 

by 2020  

 

• Focus: Mallorca sagt Plastikmüll den 

Kampf an 

 

• Spiegel: Mallorca will Plastikteller und 

Kaffeekapseln verbieten 

Exemples de la repercussió mediàtica internacional a partir de la 

seva exposició pública el 18 de gener de 2018, després d’un llarg 

procés de participació ciutadana 



• El Congrés decideix prohibir 

els utensilis de plàstic d’un 

sol ús al 2020 (10-4-2018) 
 

 

• La Comunitat Valenciana 

prohibirà les càpsules de 

cafè i els coberts de plàstic 

al 2020. El Pla Integral de 

Residus prohibeix la venta de 

plàstics d’un sol ús com són 

els bastonets per les orelles, 

chupa chups o les canyetes 

(11-4-2018) 
 

 

 

 

Sinèrgies legislatives a l’Estat espanyol 



• Iberostar elimina els plàstics d’un 

sol ús en el 100% de les seves 

habitacions a Espanya (12-4-2018) 

 

 

• Mercadona s’avança a la prohibició 

de les bosses de plàstic i prova les 

de paper. De moment, aquestes 

bosses estan disponibles a 11 

supermercats distribuïts a la província 

de València, Illes Balears, Barcelona i 

Biskaia… (11-4-2018) 

 

 

• Lidl deixa de vendre les bosses de 

plàstic d’un sòl uso a Espanya. A 

Balears ja és una realitat (29-5-2018) 

 
 

 

Sinèrgies empresarials a l’Estat espanyol 



Acceptació a Balears segons Última Hora (13-5-18)  



• Pregunta del mes al web del Govern de les Illes Balears al 
desembre 2015 i febrer 2018, objecte de més de 5.000 visites, 
més de 1000 participants i recollint un total de 3.489 opinions.   

• Consulta pública prèvia: 13 aportacions i 623 visites al web. 

• 34 entrevistes a diferents professionals, públics i privats, de les 
diferents illes, dedicats a la gestió de residus, i s’han mantingut 
reunions amb els consells insulars per dissenyar un DAFO i altres 
documents de base. 

• Web específica per al procés participatiu de la llei 
(http://www.residus.es/lleiresidus/) : 2.859 visites i 883 usuaris 
únics. 45 respostes de l’enquesta en línia. 6 tallers a totes les 
illes, amb 127 participants amb un total de 334 aportacions 
presencials. 

• Informació pública: 757 visites al web, 77 al·legacions, 420 
aportacions, de les quals s’han acceptat 222 propostes.  

• Tràmit de consulta a les altres Conselleries del Govern de les Illes 
Balears, amb resultat de 37 aportacions de 9 procedències 
diferents. 26 s’han tengut en compte.  
 

Una de les claus: la participació 

http://www.residus.es/lleiresidus/


 Campanyes d’informació i 

sensibilització 

 

www.separarensuneix.net 
 

http://www.separarensuneix.net/
http://www.separarensuneix.net/


 
Programa 

informático 

 

 Subvencions 

públiques en matèria 

de residus 
• 1.5 milions d’euros en 

subvencions en matèria 

de residus destinades a 

entitats locals en 

deixalleries, plans i 

programes i campanyes 

de comunicació (75 

ajuntaments, 50 sol·licituds) 

 Suport al procés 

d’informació de les 

deixalleries i pagament 

per generació 

• 2.5 milions d’euros en fons 

europeus (50% del total de 5 

milions) per desenvolupar un pla 

per donar suport als ajuntaments 

en la obtenció de dades, el 

control dels residus i l’aplicació 

del pagament per generació. 



 Pla d’Inspecció de Trasllats Transfronterers de Residus de les 

Illes Balears (BOIB del 10/4/18) 

 

 Pla de gestió de residus perillosos de les Illes Balears (en 

tramitació) 

 

 Decret de residus sanitaris (en tramitació) 

 

 Pla d’impuls a l’ús d’envasos de begudes reutilitzables a les 

Illes Balears 

 

 Estudi sobre la viabilitat tècnica, ambiental i econòmica de la 

implantació d’un sistema de dipòsit, devolució I retorn (SDDR) 

pels envasos de begudes d’un sol ús a les Illes Balears. 

 

 Proposta per fer un Acord de Govern per la compra pública 

sostenible 
 



 Impost del turisme 

sostenible (ITS) 

 
• Campanya d’informació i 

vigilància a espais de 

rellevància ambiental 

 (840.000€)  

 

• Neteja terrestre i 

manteniment de platges, 

cales i altres espais públics 

situats dins de llocs de 

rellevància ambiental, amb 

persones amb risc d’exclusió 

social  (500.000€) 

 

• Impuls a l’economia social i 

circular (700.000€) 

Informadora 

durant la 

campanya  

«Els fems no 

tornen sols a 

casa; torna els 

fems a casa» 

Residus 

abandonas 

en espai de 

rellevància 

ambiental 





Conselleria de Medi Ambient, 

Agricultura i Pesca 
 

C/ Gremi de Corredors, 10 
(Polígon Son Rossinyol) 

07009 Palma 
www.caib.es  

 
Telèfon 971176666 - Fax 971177310  

ssansojaume@dgmambie.caib.es 

 

DADES DE CONTACTE 

http://www.caib.es/
mailto:ssansojaume@dgmambie.caib.es



