
 

 
 

 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE PALMA RELATIVA AL COMPROMÍS DEL MUNICIPI 

DE PALMA PER TRANSITAR CAP A L’OBJECTIU DEL RESIDU ZERO 

 

SESSIÓ DE DIA 26 DE JULIOL DE 2018 

 
A Palma, a les darreres dècades, els residus municipals han augment en quantitat, diversitat i 
complexitat. Aquest fenomen és degut especialment a la cultura dels productes “d’un sol ús”, al sobre-
embalatge, a l’obsolescència programada i a l’heterogeneïtat de materials que es tiren i que fan 
augmentar el nombre creixent de residus de difícil recuperació i reutilització.  
 
En els darrers anys, les polítiques municipals sobre residus s’han centrat en potenciar la recollida 
selectiva i el reciclatge. Però també és de vital importància introduir polítiques actives de reducció i 
reutilització, tant dins l’àmbit públic com privat.  
 
La implantació de mesures de prevenció de residus, tant a nivell públic com privat, representa avançar 
cap a una major eficiència en l’ús de materials i energia i contribueix a donar sortides a la crisi 
ambiental que patim, cap a model més sostenibles.   
 
El municipi de Palma es compromet a desenvolupar estratègies i accions per avançar cap a l’objectiu del 
Residu Zero. Aquestes seran de caràcter transversal a tota la institució municipal, però també implicarà 
tots els agents socials i econòmics del municipi per assolir l’esmentat objectiu. En aquest sentit, el 
municipi de Palma es compromet a: 
 

• Aprovació definitiva del Programa municipal de prevenció de residus dins el primer semestre 
del 2019. Un programa amb mesures per a desenvolupar per les administracions, el teixit 
empresarial, les entitats socials i el veïnatge i amb els següents objectius de reducció:  

1) una reducció, en un 10%, del pes total dels residus generats respecte a l’any 2010 a 
l’any 2020  
i 2) Abans de l’any 2025 s’assolirà l’objectiu del 3% de preparació per a la reutilització 
del total de residus d’origen municipal i un 5% per l’any 2030.  

• Potenciar mesures per reduir el malbaratament alimentari. 

• Contribuir a reduir els plàstics que usam en el nostre dia a dia, especialment els d’un sol ús.  

• Facilitar la implantació de sistemes de dipòsit, devolució i retorn d’envasos al municipi. 

• Implantar programes i mesures d’educació ambiental a nivell veïnal, associatiu i empresarial 
per fomentar bones pràctiques en reducció de residus de totes les fraccions i tipologies. 

• Mantenir al llarg del temps la campanya Desembossa’t del plàstic per tal de promoure la 
reducció de l’ús de bosses de plàstic d’un sol ús al municipi i substituir-les per bosses més 
sostenibles. 

• Implantar els contenidors de matèria orgànica a tot el municipi. 

• Millorar el sistema de recollida de poda domiciliaria per tal de fomentar la seva recuperació i 
l’aprofitament posterior. 

• Auditar els residus del municipi, caracteritzant la fracció rebuig i altres que es considerin 
pertinents per tal de perfilar accions encaminades a potenciar la reducció i la recollida selectiva, 
amb l’objectiu de reduir al màxim la fracció rebuig. 

• Desenvolupar espais de reutilització i intercanvi d’objectes al Parc Verd de Son Castelló i 
altres, per tal de fomentar l’extensió de la vida útil dels objectes (mobles, electrodomèstics, 
objectes decoratius, etc.).  
 



 

 

• Promoure i oferir serveis per a la recollida d’objectes, mobles i electrodomèstics que poden 
ser reutilitzats per altres persones. Crear aliances amb sectors educatius i professionals per 
impulsar iniciatives econòmiques per a la recuperació d’objectes, electrodomèstics, etc. 

• Incorporar el sistema de pagament per generació en les taxes i tarifes que s’estableixin pel 
tractament de residus, seguint la lògica de qui més residus genera més paga. 

• Facilitar i incrementar el percentatge de recollida selectiva, per tal de recuperar més i millors 
materials per al reciclatge i la reutilització. 

• Implantar i fomentar polítiques i mesures per transformar els residus en una font circular de 
recursos, al mateix temps que es continuen fent esforços per minimitzar la generació de 
residus. 

• Impulsar l’aplicació del principi comunitari de “responsabilitat ampliada del productor”, 
introduint formes de producció, distribució i consum que redueixin el nombre de residus i la 
contaminació.  

• Impulsar demandes a institucions supramunicipals competents perquè aprovin normatives i 
polítiques de residu zero. 

• Constituir una Mesa de Residus com un espai de participació social per realitzar un seguiment 
de les polítiques públiques envers els residus, així com elevar propostes per avançar cap a un 
municipi de residu zero. 
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