
 
 

 

Sr. Vicenç Vidal, Conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. 

 

Arran de la consulta pública prèvia sobre la proposta d'elaboració d'un projecte de Llei de 

Residus i Sòls Contaminats de les Illes Balears, Amics de la Terra Balears proposa una sèrie de 

reflexions i punts per a la seva presa en compte en la redacció d'aquest projecte de Llei. 

Un dels problemes que trobem actualment en les Illes Balears és la falta de dades independents 

sobre els residus produïts, per sector de producció  i el seu tractament posterior per fraccions. 

Les dades disponibles solen venir de l'empresa concessionària o les empreses que gestionen les 

fraccions recollides selectivament (Tirme, Ecoembes, Ecovidrio etc). Un primer punt de partida 

hauria de ser un estudi no solament per illes i municipis sinó per sectors per tenir dades 

governamentals independents i transparents respecte a la producció i tractament de residus a 

les Illes. 

Al moment de redactar la nova Llei, és important prendre en compte els debats que s'estan 

produint en la Unió Europea sobre nous objectius més ambiciosos per als propers anys i prenent 

en compte l'Economia Circular, etc. No té sentit, en la nostra opinió, fer una Llei ara adaptada a 

la legislació espanyola i europea actual, sinó incorporar ja els objectius més ambiciosos que 

s'estan debatent actualment en la Unió Europea i que probablement s'aprovaran properament.  

Uns punts concrets que ens semblen importants per incloure en el text de la nova Llei són: 

1. La primera prioritat hauria de ser la prevenció dels residus. A més dels plans obligatoris 

autonòmics i insulars, convindria obligar als municipis i als sectors econòmics estratègics a 

elaborar també els seus plans de prevenció de residus (hoteler, restauració, comerç, agrícola, 

etc.). 

2. Posar en marxa la recollida selectiva de la matèria orgànica en tots els municipis de les Illes 

Balears abans del 2020. 

3. Permetre als municipis gestionar “in situ” la matèria orgànica recollida selectivament 

mitjançant plantes de compostatge municipals o privades locals.  

4. Prohibició de les bosses de plàstic d'un sol ús, tant les elaborades a partir d'hidrocarburs com 

les biodegradables fabricades de midó, etc.  

5. Introducció en totes les Illes Balears del Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn (SDDR) per als 

envasos de begudes que funcionaria paral·lelament als sistemes actuals. 

6. Millorar l'article de la Llei estatal que obliga a preparar per al reciclatge com a mínim el 50% 

en pes del conjunt de diverses fraccions (matèria orgànica, paper i cartró, envasos, vidre etc.) 

abans del 2020. Considerem que s'hauria d'aplicar l'article a cada fracció per separada: 50% del 

paper i cartró, 50% del vidre, 50% de la matèria orgànica etc.  

7. Considerem que els residus del sector de serveis haurien de ser considerats distintament als 

residus domèstics. Podrien ser considerats com a residus “comercials” o “industrials”. Sobretot 

els residus dels grans hotels són més propis d'una indústria que assimilables als  residus 



 
domèstics. S'han de publicar les taxes de reciclatge d'aquests grans productors de residus 

diferenciades de les taxes de reciclatge domèstic.  

8. La Llei hauria d'incloure mesures per evitar el malbaratament dels residus alimentaris 

rebutjats pel seu aspecte o data propera de caducitat, i obligar als supermercats (sobretot les 

grans superfícies) a facilitar que els productes encara aptes per al consum, podrien ser aprofitats 

per sectors desfavorits mitjançant organitzacions de caràcter social, tal com s'ha fet a França. 

9. Encara que el Govern Balear no té les competències per intervenir en  els requisits de 

durabilitat i qualitat de la majoria dels productes venuts (sobretot els aparells elèctrics) a les 

Illes, podria influir en la mesura possible a través de la fiscalitat per compensar el sobre cost de 

gestió de residus la vida útil dels quals ha estat programada per reduir la seva durabilitat,  

l'obsolescència programada. El Govern Balear hauria de dur a terme un estudi del sobre cost de 

la seva gestió una vegada acabat la seva vida útil, i fomentar mesures per allargar la seva vida 

com la reparació o reutilització.   

10. La Llei Balear podria influir en els mitjans de comunicació públics per evitar la promoció de 

productes d'obsolescència programada.  

11. Els impactes dels micro plàstics és un tema que està afectant cada vegada més l'estat de les 

nostres platges i aigües costaneres, a més de suposar un perill per als animals marins que 

ingereixen aquests plàstic i que poden causar la seva mort. L'efecte als ecosistemes marins i la 

cadena alimentària és preocupant.  A més, els micro plàstics arriben als humans a través de la 

ingestió de peix. La Llei hauria de contemplar l'assumpte i estudiar possibles mesures per evitar 

que aquests micro plàstics arribin al mar.  

12. L'abandó dels residus a les platges, els espais naturals, els carrers i en les voreres de les 

carreteres segueix sent un problema i causa un impacte paisatgístic negatiu. En el cas dels 

residus d'envasos de begudes, la implementació del SDDR per a aquests residus suposaria una 

gran millora. La Llei ha d'insistir a l'educació ambiental i buscar la col·laboració dels ciutadans 

per evitar-ho i si  ho fa, falta contemplar sancions econòmiques per als infractors, mesura que 

funciona en molts països. 

13. S'hauria d'evitar en el màxim possible, el transport de residus de rebuig entre Illes. Es limitarà 

la possibilitat a moments puntuals per evitar problemes majors. Proposem prohibir la 

importació de residus de fora de les Illes Balears.  
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