
Palma aposta per la prevenció de residus! 
Un programa per a prevenir 



Com hem arribat fins aquí? 

1923 
Inventen els bastonets 
de les orelles

1948 
Es posen de moda el take away 
 amb les vaixelles d’un sol ús

1960 
Inventen els envasos de poliestirè i la 
canyeta de plàstic per begudes

1970 
Surten les ampolles de plàstic 
per a begudes refrescants

1982 
Introdueixen les bosses de 
plàstic i al final dels 80’s el 
seu ús és massiu

1986 
Surten al mercat les 
càpsules de cafè

1992 
Obre a Palma un establiment de 
moble nòrdic que popularitza un 
tipus de moble funcional i econòmic

1983 
Surt al mercat 
l’envàs Tetra Brick 



Resultat

Tot és efímer!

Quines són les conseqüències?



Objectiu: cap el residu zero  

Palma necessita un programa 
que detalli les estratègies i 

accions necessàries

La prevenció de residus 
és clau

Transfornar el model lineal 
d’usar i tirar en un 
esquema circular

Aconseguir l’eco-disseny en els 
productes i béns de consum

i també  
Reflexionar, Rebutjar, Repensar  

Generalitzar conceptes 
Redueix, Re-utilitza, Recicla 

RRR
RRR



Un programa fet amb la ciutadania! 

De manera individual  
decidim quins residus prevenim i quins reutilitzam

De manera col·lectiva 
requereix aportacions de tots els agents involucrats 

La participació ciutadana és imprescindible



Generació de residus a Palma

573 kg/hab-any

1,57 kg/hab-dia

2017


233.218 t



Generació de residus a Palma

Mitjana

540 kg/habitant-any

Mitjana

443 kg/habitant-any

Mitjana

482 kg/habitant-any

Tendència 2011-16

+4%

Tendència 2011-16

-8%

Tendència 2011-16

-3%

Palma Espanya Europa

Influència de l’activitat turística en la generació de residus Dades eurostat



Generació de residus a Palma
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Un programa que assoleixi als objectius europeus

Directiva 2008/98/CE, Llei 22/2011 de residus i sòls contaminats 
Llei estatal 22/2011 de residus i sòls contaminats

Llei de residus i sòls contaminats de les Illes Balears

Reducció en un 10% del pes total dels residus generats respecte a l’any 2010 

fixar un sostre de 190.468,18 tones per l’any 2020 
-18,33 % respecte el generat a 2017

equival a reduir 42.750 tones  
passar dels 1,57 kg/hab/dia a 1,28 kg/hab/dia



Un programa que aporti beneficis 

Ambientals 
• Estalvi de recursos naturals i d’energia

• Disminució d’impactes ambientals i riscos laborals associats a la gestió de residus

Econòmics 
• Reducció de costos associats a la gestió

• Creació de llocs de feina de relacionats amb la prevenció

• Economia verda, circular, proximitat, cooperació, etc.

De gestió i governança 
• Dona compliment a disposicions legals

• Millora la conscienciació ciutadana envers a la generació de residus 

• Disminució els volums de residus a tractar i per tant pot rebaixar la capacitat 



Un programa que canviï la gestió tradicional de residus

Canviar el model tradicional de gestió de residus 
• Canviar el focus de les administracions en matèria de residus

• Potenciar l’educació ambiental és primordial

Implantació transversal a tota l’administració 
• Totes les àrees de l’administració s’han de plantejar objectius de reducció

• Compra pública responsable

Facilitar la cooperació ciutadana 
• Crear espais de reutilització

• Afavorint el bescanvi entre ciutadans

• Creant plataformes i xarxes ciutadanes per reparar i reutilitzar



Procés de redacció i aprovació del Programa de Prevenció  

Publicació BOIB i entrada en vigor

Aprovació inicial pel Ple

Exposició pública 30 dies

Informe d’al·legacions i modificacions Pla

Informes preceptius (serveis jurídics i altres)

Texte articulat i annexos a tramitar

Consulta prèvia al portal Tu Fas Palma i reunions | Esborrany tècnic

Aprovació definitiva pel Ple



Definició de línies estratègiques

Reduir el 
malbaratament 

alimentari


Fomentar 
l’autocompostatge

Reutilització i 
recuperació

Ambientalització de 
serveis, productes i 

esdeveniments 

Compra 
responsable 

Fomentar el consum 
d’aigua del grifó

Instruments fiscals  Sensibilitazació i 
comunicació 



Principals propostes rebudes per reduir flux de residus

8 accions a per a reduir els envasos lleugers 
• utilització de vaixella compostable o reutilitzable en esdeveniments

• campanya de difusió de la prohibició de les bosses de plàstic

• promoció d’embolcalls reutilitzables a les escoles

• reducció dels residus d’envasos derivats del take away

• ambientalització dels esdeveniments esportius a la ciutat

• foment de l’ús de tassons reutilitzables als equipaments

• promoció de l’oferta i la demanda de productes amb menys envàs i a granel

• foment del consum d'aigua de l’aixeta


3 accions per a reduir l’ús de paper i cartó 
• foment de la reutilització de llibres de text a les escoles

• creació d’espais d'intercanvi de llibres a zones urbanes

• prevenció i regulació de la publicitat dinàmica


1 acció per a reduir l’ús de vidre 
• Promoció de l’ús d’envasos de vidre reutilitzable a horeca



Principals propostes rebudes per reduir flux de residus

5 accions per a reduir la matèria orgànica 
• creació de circuits d’aprofitament d’excedents alimentaris

• foment de la compra i consum responsable d’aliments

• realització de tallers de cuina de reaprofitament

• foment de l’autocompostatge als centres educatius i als horts urbans

• reutilització de les restes de poda com a biomassa


3 accions per a reutilitzar els residus voluminosos i altres 
• activitats de preparació per a la reutilizació (PXR) al nou espai del parc verd de Son Castelló

• promoció dels mercats d’intercanvi i segona mà

• realització de tallers de formació per a la reparació


4 accions transversals 
• foment de l’ambientalització de l'administració

• estudi de viabilitat de la implantació d’un sistema de pagament per generació (PXG)

• conscienciació envers la prevenció de residus en els centres escolars

• campanya específica per a reduir residus dirigida a visitants i turistes


€
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www.emaya.es


