
 

 
 

 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE PALMA SOBRE LA POSICIÓ DEL SECTOR 

INTERNACIONAL DE L’AIGUA RESPECTE ALS PRODUCTES NO APTES PER A REBUTJAR PEL VÀTER I ELS 

ETIQUETATS COM A APTES 

 

SESSIÓ DE DIA 26 D’ABRIL DE 2018 

 
Per a evitar els problemes mediambientals i econòmics provocats per obstruccions i danys en els equips 

de les xarxes de clavegueram i estacions depuradores, el ple de l’Ajuntament de Palma acorda declarar 

que: 

 

• Pel vàter només han de tirar-se orina, excrements i paper higiènic. 

• Actualment, totes les tovalloletes i productes d'higiene personal han d'estar clarament 

etiquetats com a “No ho tireu pel vàter” i s’han de tirar a la paperera o als fems. 

• Les tovalloletes i productes etiquetats com a “Aptes per a tirar pel vàter” basats en una guia de 

recomanacions de les associacions de fabricants han de ser etiquetats com a “No ho tireu pel 

vàter” fins que s'acordi un estàndard tècnic amb el sector de l'aigua. 

• Els fabricants de tovalloletes i productes d'higiene personal haurien de proporcionar als 

consumidors i consumidores informació clara i concisa sobre els mètodes de rebuig apropiats. 

• Mirant al futur, les noves innovacions en materials podran fer possible que alguns productes 

siguin etiquetats com a “Aptes per a tirar pel vàter” una vegada que compleixin un estàndard 

tècnic que hagi estat desenvolupat i acordat amb el sector de l'aigua. Aquest estàndard hauria 

d'elaborar-se preferiblement en el marc de l'Organització Internacional d'Estandardització (ISO, 

per les seves sigles en anglès). 

• Els requeriments clau per a qualsevol futur estàndard inclouen que el producte: 

a) es fragmenti en trossos ràpidament 

b) no suri 

c) no contingui plàstic o cel·lulosa regenerada i només contingui materials que es degradin 

fàcilment en una varietat d'entorns naturals 

 
Palma, 26 d’abril de 2018 
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