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Acrònims

CFC: Clorofluorocarbonis o clorofluorocarburs

DMR: Directiva Marc de Residus

ELB: Electrodomèstics de línia blanca

ELL: Envasos Lleugers

ELB: Electrodomèstics de línia marró

ERE: Envasos i Residus d’Envasos

FORM: Fracció Orgànica de Residus Municipals

FV: Fracció vegetal

GEH: Gasos d’efecte hivernacle

IBESTAT: Institut d’Estadística de les Illes Balears

IPH: Indicador de Pressió Humana

ITR: Inspecció Tècnica de Residus

PaP: Porta a Porta

P/C: Paper i cartró

PDSGRUM: Pla Director Sectorial per a la Gestió de Residus Urbans de Mallorca

PDSRNPM: Pla Director Sectorial de Residus no perillosos de Mallorca

PEMAR: Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos

PNFU: Pneumàtics Fora d’Ús

PPGR: Programa de Prevenció i Gestió de Residus municipals

RAEE: Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics

RCD: Residus de Construcció i Demolició

RM: Residus Municipals

RS: Recollida Selectiva

RSU: Residus Sòlids Urbans

RV: Residus Voluminosos

SDDR: Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn

SIG: Sistemes Integrats de Gestió

TIC: Tecnologies de la Informació i de la Comunicació
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1  Introducció

La prevenció de residus ocupa el primer lloc de la jerarquia ecològica dels residus, malgrat que 
fins al moment la major part de les polítiques públiques i esforços s’han focalitzat en el reciclatge i
el tractament finalista de les deixalles.

Davant d’aquesta situació cada dia són més els agents socials, econòmics i administracions que 
entenen que el reciclatge és només una part de la resposta, i que per posar solució al 
malbaratament de recursos naturals i consum d’energia i reduir els impactes ambientals dels 
residus, cal apostar per la prevenció en origen. A part dels beneficis ambientals associats a la 
prevenció de residus, també n’hi ha d’econòmics ja que al reduir l’ús de recursos també es 
redueixen els costos associats a la gestió i tractament dels residus. Així mateix, una gestió 
preventiva dels recursos també comporta la creació de noves oportunitats de negoci lligades, per 
exemple, a la reutilització de productes i la preparació per a la reutilització de residus, entre 
d’altres. 

En aquest sentit, l'Ajuntament d’Artà ha decidit dotar-se d'un Programa de prevenció i gestió 
de residus municipals (PPGR) que li permeti contribuir als objectius de prevenció i gestió de 
residus establerts per la Directiva Europea Marc de Residus, la Llei Estatal de residus i sòls 
contaminats i pel Govern de les Illes Balears en la primera llei de residus i sòls contaminats de les 
Illes Balears, encara pendent d'aprovació. Mantenint el principi de prevenció de residus com a 
prioritari, el present programa també busca maximitzar la valorització material dels residus, 
mitjançant una millora en els nivells de recollida selectiva al municipi i reduint la quantitat de 
residus que es porten a tractament finalista (incineració).

Amb aquest PPGR, encarregat a Rezero - Fundació Prevenció Residus i Consum, es vol fer un pas
més enllà per aconseguir que la gestió preventiva dels residus esdevingui una prioritat en la 
política de residus del municipi.

1.1 Objectius del Programa

A continuació s’indiquen els principals objectius del Programa: 

• Donar continuïtat i un marc de referència a les actuacions que ja s’estan desenvolupant, 
aportant una visió estratègica a curt, mig i llarg termini que permetin assolir els objectius 
de reducció i de recollida selectiva dels residus generats al municipi

• Prioritzar la prevenció de residus en les estratègies de gestió de residus municipals

• Promoure les possibilitats de reutilització i preparació per a la reutilització

• Fomentar la recollida selectiva de residus entres els col·lectius que encara no estan 
sensibilitzats en el municipi

5 // Programa de prevenció i gestió de residus municipals d’Artà



• Augmentar el grau de sensibilització i participació dels diferents agents socials i econòmics
en la gestió dels residus

• Incrementar el grau de lideratge i concertació de l’Ajuntament en relació a les actuacions 
de gestió preventiva de residus.

• Optimitzar l’efectivitat dels recursos econòmics aportats per a la gestió i prevenció dels 
residus municipals

• Obtenir dades ambientals quantitatives i objectives que permetin la valoració de les 
mesures aplicades

1.2 Estructura del Programa

El document s'ha desglossat en tres grans blocs per tal de facilitar la seva comprensió i 
aplicació.

• Bloc I: analitza el marc normatiu, el concepte de la gestió i prevenció de residus i 
els actors que poden contribuir a invertir les tendències de generació de residus a nivell 
municipal.

• Bloc II: s’analitza la situació de partida del municipi respecte a la generació i gestió 
dels fluxos de residus i s’inclouen les experiències més destacades del municipi sobre 
prevenció i gestió de residus.

• Bloc III: descriu les actuacions i instruments del programa que es proposa aplicar a 
Artà. Amb la voluntat de facilitar la implantació de les mesures es presenta també un 
calendari d'aplicació i una proposta de metodologia i indicadors de seguiment que 
assegurin la seva valoració i millora permanent.
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BLOC I

LA GESTIÓ PREVENTIVA DE RESIDUS
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2  Marc conceptual: la prevenció i gestió de residus

2.1 Els residus

La normativa legal vigent, defineix el concepte de residu com “qualsevol substància o objecte del 
qual el seu posseïdor es desprengui o tingui l'obligació o la intenció de desprendre-se’n”.

Els Residus Municipals (RM)1 són aquells residus generats en els domicilis particulars, els 
comerços, les oficines i els serveis, i també els que no tenen la consideració de residus especials i 
que per llur naturalesa o composició es poden assimilar als que es produeixen en aquests llocs o 
activitats. Tenen també la consideració de residus municipals els residus procedents de la neteja 
de les vies públiques, zones verdes, àrees recreatives i platges; els animals domèstics morts; els 
mobles, els estris i els vehicles abandonats; els residus i els enderrocs procedents d’obres menors 
i reparació domiciliària.

Els residus es classifiquen segons la seva naturalesa:

 ORGÀNICA (també anomenada Fracció Orgànica de Residus Municipals o FORM): 
substàncies susceptibles de degradar-se biològicament. Inclou restes vegetals  i restes de 
menjar (verdures, fruita, carn, peix, ous, farines, closques, etc.), taps de suro, marro de 
cafè, paper absorbent de cuina, etc.

 PAPER I CARTRÓ (P/C): inclou diaris, revistes, llibretes, paper blanc i imprès, de color, 
capses de cartró, envasos de paper, etc.

 VIDRE: tot tipus d’envasos de vidre (botelles, pots, etc.).

 ENVASOS LLEUGERS (ELL) o ENVASOS I RESIDUS D’ENVASOS (ERE): fracció dels 
envasos amb la característica comuna de tenir una baixa relació pes/volum. Aquesta 
fracció està fonamentalment constituïda per botelles i pots de plàstic, plàstic film, llaunes 
de conserva i refrescos, brics o cartró per begudes, safates de porexpan, tapes 
metàl·liques.

 ALTRES: fracció de la recollida selectiva que engloba els materials no inclosos en les 
fraccions anteriors. Dins d’aquesta, els més significatius, per volum de generació i 
perillositat, són:

 Voluminosos (RV): residus que per la seva grandària distorsionen la gestió 
ordinària dels residus municipals, com ara mobles, electrodomèstics, etc.

1 D'acord amb l'article 3 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
reguladora dels residus
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 Residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE): aparells elèctrics i electrònics i
els seus materials, components, consumibles i subconjunts que els componen. 
Poden procedir tant de llars particulars com d’usos professionals.

 Tèxtil: inclou peces de roba, calçat i complements per a la llar.

 Poda: residus orgànics biodegradables d’origen vegetal, de tipus llenyós, generada 
en l’esporga d’arbres o arbustos, que requereix d’una trituració prèvia a la seva 
valorització.

 Residus de construcció i demolició (RCD): conjunt de restes d’obres menors i 
reparació domiciliària.

 Residus minoritaris o especials: medicaments, piles, oli, pintures,etc.

 RESTA o REBUIG: fracció residual dels residus municipals un cop efectuades les 
recollides selectives i que encara pot contenir materials valoritzables.

2.2 La gestió de residus

La prevenció de residus és el primer nivell de gestió que s'estableix en la jerarquia de gestió de 
residus reconeguda per la UE als diversos textos legals (veure apartat 2.5) (Figura 1). Com a tal 
hauria de ser el principal objectiu d'administracions, empreses i ciutadania, per sobre d'altres 
nivells de gestió. 

Un cop evitat el consum innecessari de productes i allargada la vida útil dels béns consumits, 
aquests esdevenen residus, que s’han de sotmetre a processos de valorització material o 
reciclatge per a la reintroducció dels mateixos als processos productius en forma de nous 
recursos.

Tal i com s’indica a la Figura 1, els tractaments finalistes com la valorització energètica 
(principalment incineració) i l’abocament en dipòsits controlats només han de ser contemplats 
quan el reciclatge no sigui viable.  
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Figura 1: Jerarquia d'actuació en la gestió de residus. Font: Fundació Prevenció Residus i Consum, 2009

A continuació es defineixen les diferents actuacions en la gestió de residus que intervenen en 
aquest Programa.

La prevenció

La prevenció es defineix com el “Conjunt de mesures preses abans que una substància, material o 
producte esdevinguin residus i que redueixi:

• La quantitat de residus, incloent-hi la reutilització o l’extensió de la vida dels productes

• Els impactes negatius sobre la salut de les persones o el medi ambient

• El contingut en substàncies perilloses en materials i productes.”

Així doncs, es troben dos tipus de prevenció:

• Prevenció quantitativa: reducció mesurable de la quantitat de residus generats (en 
pes, volum, nombre unitats, etc.).

• Prevenció qualitativa: reducció de la quantitat de substàncies perilloses o 
contaminants contingudes en els productes/residus.

La següent figura mostra clarament les etapes i conceptes del flux de materials, acotant  les 
etapes on intervé la prevenció dins del cicle dels materials (Figura 2).
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Figura 2: Etapes d’intervenció en els residus i àmbit d’incidència municipal en la prevenció. Font: adaptat de GENTY, 
B., 2004

Per tant, es defineixen tres línies bàsiques d’actuació on dur a terme la prevenció:

 Evitar i reduir la producció en origen dels residus.

 Reutilitzar els productes allargant així la seva vida útil.

 Reduir les quantitats i/o perillositats dels residus.

Recollida selectiva, preparació per a la reutilització i reciclatge

El reciclatge o la valorització dels residus consisteix en tots aquells processos de transformació 
que permeten l’aprofitament dels recursos continguts en els residus per tornar a integrar-los en 
els processos productius i, d’aquesta manera, estalviar recursos naturals i energia en la fabricació 
de nous productes.

L’objectiu principal del reciclatge és aconseguir que del total de residus generats, la majoria es 
puguin recuperar, limitant la quantitat de residus que són destinats a tractaments finalistes com la
incineració o la disposició. Aquesta recuperació material pot ser mitjançant la preparació per a la 
reutilització (operació de valorització consistent en la comprovació, neteja o reparació, mitjançant 
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la qual productes o components de productes que han esdevingut residus són preparats per que 
puguin reutilitzar-se sense cap altre transformació prèvia ) o el reciclatge (transformar els residus 
en nous productes que es puguin introduir a l’economia productiva com a recursos, ja sigui per a la
seva finalitat inicial o per a altres finalitats).

La recollida selectiva es fonamenta en la separació en origen que els posseïdors dels residus 
(ciutadans i comerços) realitzen de les diferent fraccions recuperables i que, posteriorment, s’han 
de gestionar i transportar fins a un destí adequat per a la seva reutilització o reciclatge. El model 
de recollida més adequat per cada municipi és definit pels ens locals amb competències sobre la 
gestió dels residus municipals, tenint en compte les característiques físiques i demogràfiques del 
territori.

La prestació dels serveis de recollida ha de garantir una sèrie de condicions de qualitat i eficiència
per millorar la col·laboració de la ciutadania, la visió de la gestió de residus municipals i els 
resultats de prevenció.

Els punts bàsics a garantir en la gestió dels residus són:

• Adequar els serveis de recollida a les característiques de cada zona del municipi.

• Facilitar la proximitat dels serveis de recollida com a element clau per obtenir uns resultats
adequats.

• Tenir cura de la bona imatge del servei perquè la percepció d'un servei de qualitat és un 
factor addicional per aconseguir que la població en faci un ús correcte i contribueixi a 
millorar els resultats.

• Garantir la capacitat d’adaptació del sistema als canvis que es puguin introduir en 
l’evolució de les estratègies i objectius de la gestió de residus.

2.3 El model de gestió preventiva de residus

A l'hora d'optar per un model de gestió preventiu i recuperador de deixalles, s'han de tenir en 
compte cinc principis que emfatitzen la importància dels actors implicats en tot el procés d'un 
producte que acaba sent residu, i també en la responsabilitat de cada territori en la gestió de les 
seves pròpies deixalles:

• Principi de la responsabilitat compartida, segons el qual tots els agents implicats en la 
gestió dels residus, públics i privats, han d'atribuir-se les responsabilitats que els hi 
corresponguin.

• Principi de suficiència en la gestió dels residus al territori, segons el qual tots els residus 
generats en un territori han de poder ser gestionats dins d'aquest territori.
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• Principi de proximitat, que afavoreix que la gestió dels residus es faci en instal·lacions 
properes a les zones de generació.

• Principi de subsidiarietat, segons el qual els agents i ens territorials han de prendre les 
decisions de la manera més propera als ciutadans.

• Principi de la responsabilitat del productor, segons el qual tots els productors han 
d'assumir la gestió i el cost ambiental dels residus.

Aglutinant aquestes variables, es defineixen diversos tipus d’actuacions que es duen a terme per a
fomentar una gestió preventiva en cada punt del cicle dels materials.

Tipologia d’accions per a potenciar la gestió preventiva

Les accions que es poden emprendre per potenciar la gestió preventiva, en general queden 
recollides en quatre bolcs:

• Accions a favor d'una producció ecoresponsable en l'àmbit empresarial i 
comercial: plans empresarials de prevenció; regulació de la producció de publicitat, 
revistes i premsa; potenciació de l'organització d'esdeveniments ecoresponsables, etc.

• Accions a favor d'una compra responsable: promoció del consum desmaterialitzat i de 
productes duradors; limitació de la distribució d'envasos en el punt de venda; ordenació de 
la publicitat no nominal; promoció de l'ecoetiquetatge; clàusules ecològiques en les 
compres públiques, etc.

• Accions a favor d'un ús responsable dels productes: foment de la utilització de les 
tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC); promoció dels productes 
reutilitzables; accions a favor de la reparació; centres de segona mà, etc.

• Accions per a evitar que els residus, un cop generats, entrin en els circuits de 
recollida: segon ús dels materials i compostatge casolà.

Instruments

Per executar aquestes accions preventives, s’usen diferents tipus d’instruments, que es poden 
complementar entre ells per a incidir de la manera més eficient2.

• Comunicatius o educatius: tenen per objectiu canviar conductes mitjançant la 
conscienciació sobre les conseqüències de la generació de residus i acostumen a plantejar 
les diferents alternatives possibles per reduir-ne aquesta generació.

2ACR+. Accions de Prevenció de Residus Municipals Promogudes pels Ens Locals a Catalunya i a Europa, i de 
l’ARC, Guia per l'Elaboració de Plans Locals de Prevenció.
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• Econòmics: tenen per objectiu establir condicions o incentius afavoridors de la prevenció 
sobre les activitats dels ciutadans o de les activitats comercials a qui van adreçades. 
Acostumen a estar recolzats per un instrument normatiu que estableix un marc legal.

• Normatius: tenen per objectiu assolir un canvi en el comportament de l’agent implicat 
mitjançant l’aprovació i l’aplicació de legislació que reguli la actuacions en matèria de 
prevenció.

• Organitzatius: tenen per objectiu establir un sistema organitzatiu per tal de coordinar els 
diferents agents, institucions i processos implicats en la prevenció.

• Tècnics: tenen per objectiu l’aplicació de mesures i iniciatives voluntàries preses per 
organitzacions civils, empreses privades o l’administració, però sense caràcter obligatori.

En el present document es desglossen aquests instruments en subinstruments que reflecteixen les
accions i mesures concretes que es duran a terme segons les necessitats de cada cas. El 
desglossament detallat s’especifica en apartats posteriors del present document. En tots els 
casos, la participació simultània dels diferents agents involucrats en la prevenció (productors, 
consumidors, agents socials, administració, etc.) i la combinació de diferents tipus d’accions i 
instruments són les claus per assolir un major grau d’èxit.

2.3.1 Beneficis de la gestió preventiva

Les polítiques de prevenció de residus comporten dos beneficis ambientals principals:

• Estalvi de recursos naturals i d'energia, especialment els vinculats als processos de 
producció dels productes, però també vinculats al seu transport i distribució.

• Disminució dels impactes ambientals relacionats amb els processos de producció dels 
béns i productes (emissions a l'atmosfera, contaminació de l'aigua i el sòl, etc.) i amb les 
activitats de gestió de residus (recollida, tractament i disposició final).

D'altra banda, des del punt de vista de la gestió municipal, l'adopció d'estratègies de prevenció i 
de millora de la recollida selectiva pot tenir les següents implicacions: :

• Reducció dels costos associats a la gestió de residus (tractament i disposició final) a mitjà i
llarg termini.

• Compliment del marc legal degut a l'increment de la legislació en matèria de gestió de 
residus que estableixen objectius generals o específics de prevenció, reutilització, 
preparació per a la reutilització i recollida selectiva. 

Finalment, els beneficis socials que es poden obtenir en el municipi serien:

• Creació de llocs de treball de proximitat, tot reforçant l'economia local.
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• Augment de la sensibilitat social i de la seva participació en temàtiques de residus.

• Noves oportunitats de negoci

2.4 Competències i responsabilitats en matèria de residus

La responsabilitat en la prevenció i gestió de residus és múltiple en funció de l'escala i l’àmbit de 
treball. La gestió i prevenció dels residus recau en diversos agents, des de l’administració, els 
productors i comerços i els ciutadans. 

Així, cada actor involucrat ha de tenir en compte les mesures i actuacions que pot implantar des 
de cada àmbit per tal de:

• Reduir el consum de recursos per permetre usar-los amb una major equitat inter i 
intrageneracional i reduir els impactes derivats del seu ús.

• Modificar els hàbits de consum per tal de reduir el grau d'explotació i d'ús d'alguns 
recursos específics.

• Promoure la producció neta i eficient.

• Fomentar la recollida selectiva de les diferents fraccions residuals.

2.4.1 Administració

Disposen d'instruments normatius i reguladors, econòmics, voluntaris, comunicatius i educatius, 
entre d'altres.

El paper de l’administració és variable segons l’àmbit territorial.

Així, a nivell europeu, s’elaboren directives marc per a tots els estats membres i pot cofinançar 
infraestructures i projectes d'aquestes temàtiques.

L’administració estatal transposa les directives europees amb lleis i reals decrets, que poden fixar 
aspectes més restrictius. Cedeix les competències a les comunitats autònomes amb règims 
variables.

Actualment, el pla vigent és el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022, 
així com el Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020.

Les Comunitats Autònomes tenen competència per a elaborar els seus plans autonòmics de 
residus, els quals han d’incloure també la prevenció i la gestió dels residus.
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A les Illes Balears la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca és l’organisme encarregat 
de regular la gestió de residus, ja que té competències ambientals. El 18 de gener va sortir a 
exposició pública l’Avantprojecte de la primera llei de residus i sòls contaminats de les Illes 
Balears i el 22 de juny es va aprovar en consell de govern, iniciant-se, a partir d’aleshores, el 
procés parlamentari.

La Llei 2/2001 atribueix als consells insulars les competències relatives a l’elaboració i a 
l’aprovació dels instruments d’ordenació en l’àmbit insular corresponent al Pla Director de Residus 
Sòlids no Perillosos. 

L’administració municipal té les competències pròpies per regular i gestionar la recollida i el 
tractament de residus sòlids urbans (d’acord amb allò disposat a la Ley 7/1985 Reguladora de las
Bases del Régimen Local i la Llei 20/2006 municipal i de règim local de les Illes Balears). Els 
municipis han de prestar, com a mínim, la neteja viària, la recollida i el tractament dels residus 
sòlids urbans. Aquest servei el poden prestar independent o associadament.

També té les competències per incidir i promoure mecanismes per fomentar la prevenció de 
residus a través de la facilitació i aplicació d’eines i polítiques dirigides als diversos agents: 
ciutadania, entitats i comerços. En aquest sentit també és especialment rellevant la tasca 
d'arribar a acords voluntaris amb els diferents agents.

2.4.2 Productors, comerços i altres agents econòmics

La responsabilitat de disminuir l'impacte ambiental i la generació de residus del procés de 
producció recau, en primera instància sobre el fabricant i envasador. Tenint com a referència el 
marc legal vigent i les demandes i drets dels consumidors, el repte i obligació del productor ha de 
ser el d’oferir productes dissenyats i fabricats amb criteris de producció neta, sense embalatges 
superflus, amb mínim embolcall, duradors (no d’un sol ús), energèticament eficients, dissenyats 
per ser reutilitzats o reparats i, a la fi de la seva vida útil, reciclats.

Per la seva banda, els comerciants tenen l'opció d’influir en la tria dels productes que volen 
vendre, podent incloure criteris de prevenció i orientant l'oferta i la demanda cap a un model de 
consum més sostenible. També són un gran canal de comunicació envers el ciutadà, ja que li 
poden oferir informació i consells, així com alternatives de consum que evitin o minimitzin la 
generació de residus.   

2.4.3 Ciutadania

Esdevé una peça clau i imprescindible en la gestió preventiva de residus a l'hora de decidir quins 
són els productes, els serveis i els recursos que adquireixen. Per poder exercir el seu dret a un 
consum responsable és necessari tenir accés a una informació transparent sobre els impactes 
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dels productes i serveis i poder comptar amb un marc legal de protecció del medi ambient i la 
salut de les persones. 

Tot i que la ciutadania no té cap tipus de responsabilitat legal sobre els residus (tan sols se’l pot 
sancionar per la deposició incorrecta d’algunes de les fraccions) juga un paper clau  en fer 
separació en origen dels residus i participar en les recollides selectives.

Per tant, el paper del ciutadà recau en la seva consciència i capacitat de portar a terme 
pràctiques que redueixin la seva generació i que en facin una correcta gestió.

2.5 Marc normatiu

La major part de la normativa balear en matèria de medi ambient i, especialment, la legislació 
sobre gestió de residus, es caracteritza per estar subjecte a dos àmbits de decisió superiors: 
l'europeu i l'estatal. El primer és el que marca els principis i obligacions més importants tot 
deixant marge, en algunes normatives, a la decisió dels estats de ser més restrictius.

Cal remarcar que les administracions d’àmbit no nacional presenten certes limitacions a l’hora de 
plantejar mesures sobre certs punts que influeixen en la gestió dels residus i que generalment 
deriven de polítiques d'àmbit nacional o regional, com ara: 

• Dificultats d’influir en actuacions de R+D+I

• Limitada influència en la fase de disseny de productes i dels seus embalatges, per tal de 
reduir la quantitat de residus posats al mercat i prioritzar la seva reutilització i reciclatge.

A continuació es fa un resum dels aspectes més rellevants de la normativa de residus.

NORMATIVA EUROPEA

Tot i que alguns principis que regeixen la política de gestió de residus emanen dels diferents 
tractats de la Unió3, la legislació comunitària sobre gestió de residus començà formalment a 
Europa amb la Directiva Marc de Residus 75/442/CE que va establir la necessitat dels estats 
membres de gestionar els seus residus de manera que no causin impactes a la salut ni als 
ecosistemes i defineix el principi de “qui contamina paga” o “responsabilitat del productor” 
establint-lo com a element clau en la política ambiental.

La política europea, però, no es basa només en legislació sinó que hi ha altres elements —no 
vinculants— que regulen els principis de la normativa comunitària de medi ambient com els 
Programes d'Acció en Matèria de Medi Ambient i les Estratègies Temàtiques. De fet, va ser el 
Primer Programa d'Acció Ambiental, aprovat el 1972 el que va promoure la prevenció com la millor
opció en la gestió dels residus i el principi de “responsabilitat del productor”, ambdós recollits 

3Com el principi de subsidiarietat que s'esmenta al tractat de Roma o el de precaució que s'esmenta al tractat de Maastricht.
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posteriorment en la Directiva de 1975. Amb la segona i tercera estratègia es van enunciar les 
primeres propostes de prioritats en la gestió dels residus.

La Directiva 2008/98/CE, de 19 de novembre de 2008,  relativa als residus és el marc en què 
es basa actualment la gestió de residus, que inclou la protecció del medi ambient, la jerarquia de 
residus i la responsabilitat del productor en quant a assumir els costos dels residus. Aquesta 
Directiva Marc de Residus (DMR) suposa el canvi més important en la gestió de residus a Europa 
en els darrers anys i incorpora el concepte de prevenció de residus en un text legal .

En el marc de la recent Estratègia Europa 2020 i el Full de ruta per a una Europa eficient 
en l'ús de recursos s'aposta també per una transició cap a una economia eficient i baixa en 
carboni i que posi fre a l'actual model de consum de recursos.

NORMATIVA ESTATAL

A partir de l'adhesió de l'Estat espanyol a la Unió Europea es produeix un procés d'adequació del 
marc legal de gestió de residus fins llavors existent i d'aprovació de nova normativa a partir de la 
trasposició de les directives europees. La darrera normativa rellevant des del punt de vista de la 
prevenció és l'aprovació, l'any 2011, de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados que incorpora el concepte de prevenció de residus al marc jurídic estatal.

Entre les principals novetats que inclou la Llei 22/2011, de 28 de juliol, cal destacar:

• La jerarquia en la gestió dels residus, que prioritza, com a opció de gestió, la prevenció i 
la preparació per a la reutilització.

• L’enfortiment de les polítiques de prevenció que permetin complir amb l’objectiu quantitatiu
de prevenció establert (reducció d’un 10% al 2020 respecte al 2010).

Els Plans i Programes vigents a nivell estatal en matèria de residus són:

• El Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022. Com a novetat 
d'aquest Pla, s'estableix que per a garantir el compliment dels objectius nacionals, les 
comunitats autònomes hauran de complir com a mínim aquells objectius amb els residus 
generats en el seu territori, a no ser que la normativa sectorial estableixi criteris específics 
de compliment. Quan els objectius afectin a residus de competència municipal, les entitats 
locals posaran tots els mitjans que estiguin al seu abast pel compliment dels esmentats 
objectius. En tot cas, les comunitats autònomes en els seus plans autonòmics de gestió de 
residus podran establir la contribució de les entitats locals, de forma independent o 
associada, al compliment dels objectius aplicables als residus de competència municipal.

• El Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020,  aprovat el novembre de 
2013. Aquest Programa juntament amb els programes autonòmics i locals, els plans 
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empresarials de prevenció i els de minimització tenen l'objectiu d'aconseguir pel 2020 la 
reducció d'un 10% en pes dels residus generats el 2010.

NORMATIVA BALEAR

El 22 de juny es va aprovar l’Avantprojecte de la primera llei de residus i sòls contaminats 
de les Illes Balears en consell de govern i es va iniciar el procés parlamentari. Aquesta llei busca
incidir en la jerarquia de residus i potenciar en primer terme la reducció de la producció dels 
residus, la preparació per a la reutilització i el reciclatge. 

Estableix uns objectius, i les eines per assolir-los, en la línia del que marca la Unió Europea. Entre 
els objectius proposats destaquen:

• Reduir un 10% els residus generats al 2020 i un 20% amb vista al 2030, respecte el 2010. 
• Augmentar, abans de l’any 2020, fins a un 50 % del pes per a cada fracció, la preparació 

per a la reutilització i el reciclatge, conjuntament, de materials com paper, metalls, vidre, 
plàstic i bioresidus (dels residus domèstics i comercials). Aquest percentatge haurà de ser 
d’un 65 % l’any 2030. 

• Assolir, abans de l’any 2025, l’objectiu del 3 % de preparació per a la reutilització del total 
de residus domèstics gestionats i un 5 % l’any 2030.

• Reduir fins al 50 % el malbaratament alimentari per a l’any 2030 en relació amb el 2020.
• Reciclar, abans de l’any 2030, com a mínim un 75 % dels residus d’envasos, entenent com 

a tal la valorització material dels generats.
• Establir un percentatge màxim del 10 %, abans de l’any 2030, en l’eliminació de residus 

mitjançant dipòsit en abocador.

A les Illes Balears la competència en matèria de residus no perillosos és transferida als Consells 
Insulars, tal i com queda regulat a la Llei 2/2001, de 7 de març, d’Atribució de Competències als 
Consells Insulars en Matèria d’Ordenació del Territori. Cada Consell Insular disposa d’una 
planificació pròpia en matèria de residus urbans en forma de Plans Sectorials. El Pla Director per 
a la Gestió dels Residus Sòlids de les Illes Balears proposa les directrius per la gestió de residus 
urbans de les Illes Balears a partir de les quals es desenvolupen els Plans Sectorials. 
En aquests plans directors la prevenció i minimització dels residus en la seva generació 
constitueixen la màxima prioritat, seguida per la preparació per la reutilització dels residus, el 
reciclat dels residus, altres tipus de valorització, inclosa la valorització energètica i, en darrera 
instància, l’eliminació segura dels residus. 

Pel que fa al Pla Director Sectorial per a la Gestió de Residus Urbans de Mallorca (PDSGRUM), 
els principals objectius a assolir per a l’any 2013, eren: 
- Reducció: estabilitzar la producció per habitant i any.
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- Recollida selectiva. Arribar a la recollida selectiva de les següents fraccions:
• FORM: 55 % 
• Paper: 68 %
• Vidre: 68%
• Envasos lleugers: 28% 

Al setembre de 2018 es va aprovar el Pla Director Sectorial de Residus no perillosos de Mallorca 
(PDSRNPMA). En aquest Pla s’unifiquen els actuals dos plans de residus no perillosos: el de 
residus sòlids urbans i el de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús. 

Algunes de les mesures que inclou el Pla Director són: 
• Implantar la recollida selectiva de la matèria orgànica a tota l’illa en els pròxims dos anys 

des de la seva aprovació. 
• Pel que a les instal·lacions de tractament, es preveu la planificació de noves 

infraestructures de compostatge de la matèria orgànica i de llots, descentralitzades de Son
Reus, de manera que s'apropi al màxim el tractament als municipis. A més, també es 
milloraran i s’ampliaran les estacions de transferència.

• Enfortir la xarxa de deixalleries i les estacions de transferència, per tal de facilitar i 
potenciar la preparació per a la reutilització i les recollides selectives a fi de minimitzar els 
impactes vinculats al transport i tractament. En el cas de les deixalleries, el Pla preveu que
totes disposin d’un espai per a preparació per a la reutilització. 

• Per tal de donar cobertura al nou sistema de gestió de residus d’envasos que es preveu 
implementar (el Sistema de Depòsit Devolució i Retorn -SDDR), en el Pla es planteja la 
reserva de sòl per a una planta de rentat d’envasos i una màquina comptadora d’envasos.

• Incloure un pla de prevenció de residus que incorpori mesures concretes per reduir la 
generació de residus, com ara: fomentar l’aplicació de pràctiques constructives més 
sostenibles per poder reutilitzar els residus de construcció i demolició, promoure l’oferta i la
demanda de productes amb menys envàs i implementar mesures de prevenció en el sector 
hoteler, entre d’altres.

• Mesures concretes per assegurar la prohibició del consum de bosses de plàstic lleugeres 
d’un sol ús.

NORMATIVA MUNICIPAL

Tal i com es disposa en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local i 
la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal de règim local de les Illes Balears, els municipis 
tenen competències pròpies per regular i gestionar la recollida i el tractament dels residus sòlids 
urbans. 

Des de l'àmbit municipal hi ha diverses possibilitats per incidir sobre la minimització i gestió de 
residus per la via normativa (veure apartat 4.3).
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La principal eina reguladora de què disposen els ajuntaments per delimitar o determinar certs 
requeriments a activitats econòmiques, administratives o civils, són les ordenances municipals, 
però també existeixen altres instruments d'obligat compliment (com l'atorgament de llicències) i 
altres instruments normatius interns (bans, mocions, decrets d'alcaldia, declaracions 
institucionals, mesures de govern, etc.).

Pel que fa a les ordenances municipals que inclouen aspectes de gestió i prevenció de residus a 
Artà, destaquen: 

- L’Ordenança municipal de neteja, deixalles i residus sòlids urbans del municipi d’Artà

- L’Ordenança municipal reguladora de la publicitat directa al terme municipal

- L’Ordenança fiscal núm. 7 d’Artà

- Reglament Municipal regulador de l’ús del Parc Verd d’Artà

Finalment remarcar que els consistoris disposen d'una altra eina per introduir mesures de 
prevenció i de millora de la gestió en equipaments públics, com són els mercats municipals o 
l'escoleta, a través del seu reglament. Concretament, es poden introduir mesures de compliment 
obligat entorn de la reducció d'envasos i embolcalls superficials, la regulació de la bossa de 
plàstic d'un sol ús, la promoció del producte local i ecològic o l'ús de bolquers reutilitzables.
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BLOC II

DIAGNOSI DE LA PRODUCCIÓ I
LA GESTIÓ DELS RESIDUS A ARTÀ
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3  Descripció del municipi

3.1 Població i territori

El municipi d'Artà està situat a l’est geogràfic de l’illa de Mallorca, a la zona més septentrional de 
la comarca de Llevant i a 60 quilòmetres de la ciutat de Palma. Artà ocupa 139,8 quilòmetres 
quadrats de superfície (3,84% de l’Illa de Mallorca) i presenta una població de 7.541 habitants, 
segons les dades del padró de 2017, un número que augmenta en temporada turística. Els 
habitants estan repartits entre el nucli d'Artà poble, la Colònia de Sant Pere i les urbanitzacions 
de s'Estanyol, Betlem, Sant Pere i Montfarrutx (Taula 2). Pel que fa a la densitat de població, 
aquesta és en l’actualitat de 53,9 hab/km2, una xifra força baixa que s’explica per un model 
territorial dispers, amb nuclis poblacionals disseminats i amb un baix índex d’edificació. El parc 
d’habitatges d’Artà consta de 3.325 edificis, la majoria en bon estat de manteniment i la majoria 
amb una superfície superior als 75 m2, tal i com es descriu en el Pla d’Acció Municipal 2016-2019.

Població 7.541 habitants

Variació anual de la 
població 1,25 %

Superfície 139,8 km2

Densitat de població 53,9 hab/km2

Taula 1: Fitxa tècnica de característiques generals d’Artà (2017). Font: IBESTAT

Nucli urbà Habitants

Artà 5.989

Artà disseminat 741

Colònia de Sant Pere 565

Urbanització Betlem 45

Urbanització Montfarrutx 138

Urbanització s’Estanyol 34

Urbanització Sant Pere 29

Total 7.541

Taula 2: Habitants per nucli urbà d’Artà (2017). Font: IBESTAT

23 // Programa de prevenció i gestió de residus municipals d’Artà



En els darrers anys, la població del municipi ha anat augmentat de forma discontinua, passant de 
7.113 habitants l’any 2008 a 7.541 habitants el 2017, és dir, un augment de gairebé un 6%. 
S’observa una caiguda de la població a partir de l’any 2012, degut, principalment a l’onada 
migratòria que van viure les illes durant la crisi econòmica, fins que a partir del 2015 la població 
es va començar a recuperar progressivament (Gràfic 1). 

Pel que fa a la piràmide d’edat Artà segueix un model regressiu, marcat per la baixa natalitat i 
l'envelliment de la població. 

Gràfic 1: Evolució de la població d’Artà (2008-2017). Font: IBESTAT

Cal tenir en compte que Artà també presenta una població flotant degut al turisme. Des de fa 
alguns anys s’observa un augment de la pressió turística sobre el litoral d’Artà, motivat per un 
canvi de prioritats dels turistes, que cerquen cada vegada espais més verges i un major contacte 
amb la natura, tal i com s’indica en el Pla Integral de Turisme d’Artà 2014. Aquest fenomen es 
mesura mitjançant l’indicador de pressió humana (IPH), però només es troba disponible a nivell 
autonòmic i per illes, però no a nivell municipal. Segons l’IBESTAT, al 2017 l’IPH per tota la 
comunitat autònoma va ser de 2.078.76 persones i a Mallorca de 1.477.157 persones durant el 
mes d’agost. 

3.2 Entorn natural

L’entorn natural d’Artà és d'una gran riquesa paisatgística. El municipi d’Artà té 25 Km de litoral a 
on s’hi inclouen platges i cales en estat natural. Destaca la platja i la formació dunar de sa 
Canova i els penya-segats del Cap de Ferrutx, entre d’altres. Part d'aquesta zona costanera 
s'inclou dins el Parc Natural de la Península de Llevant, que ocupa una superfície protegida de 
1.576 hectàrees. La costa artanenca també acull la Reserva Natural del Cap Ferrutx, de 82 
hectàrees, que juntament amb el Parc Natural formen part de la Xarxa Natura 2000 de la Unió 
Europea com a Àrea d'Especial Protecció d'Aus i com a Àrea Natural d'Especial Interès. El 
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municipi d’Artà té protegit el 80% del territori, ja sigui sota la figura de Xarxa Natura 2000 o amb 
l’Àrea Natural d'Interès Municipal, inclòs a les normes subsidiàries.

L'Ajuntament disposa de dos plans de gestió del litoral del municipi: El Pla d’Ordenació i Gestió 
Sostenible del Litoral d’Artà i la Proposta de ordenació, gestió i recuperació de l’espai platja-duna,
accessos i entorns de Cala Torta.

3.3 L’economia del municipi

L’economia d’Artà, com la de la resta de Mallorca, va canviar dràsticament a partir dels anys 60. 
D’una economia bàsicament agrària es va passar a una altra basada en el sector dels serveis, on 
el turisme és el principal motor. 

Les darreres dades publicades per l’IBESTAT sobre el nombre d’empreses afiliades a la seguretat 
social, indiquen que al 2017 el sector dels serveis a Artà suposava el 60% de les empreses 
ubicades al municipi, seguit del sector de la construcció (23%), de la indústria (11%) i finalment 
del sector primari, agricultura i pesca (6%). Dins del sector terciari, el 2% correspon a empreses 
de transport i emmagatzematge, el 37% a l’hostaleria i el 62% a la resta de serveis. 

Gràfic 2: Empreses afiliades a la seguretat social per sectors (2017)
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'IBESTAT

Artà es troba enmig d’una de les zones turístiques de Mallorca amb major afluència de visitants i 
amb major capacitat hotelera, degut a la seva proximitat a grans nuclis de turisme de masses 
(com Cala Rajada, Son Servera, Cala Millor...), tot i així el municipi presenta un model de turisme 
no massiu en el que predominen els petits establiments hotelers, agroturismes o habitatges 
vacacionals. Artà presenta una gran oferta cultural i paisatgística per als seus visitants, oferint 
destinacions de platja i muntanya, fet que permet tenir una distribució dels turistes més 
homogènia al llarg de l’any. 
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Pel que fa a les possibilitats d'allotjament, Artà es caracteritza per una planta hotelera reduïda. 
Segons dades publicades per l’IBESTAT, al 2016 el municipi disposava de 912 places turístiques 
distribuïdes entre 19 allotjaments turístics: 7 establiments d’agroturisme, un establiment 
d’apartaments turístics, un càmping dins el Parc Natural de Llevant i 10 establiments més entre 
hotels, hostals i turisme d’interior. Cal mencionar que a Artà també hi ha una presència 
d’habitatges vacacionals que sumarien uns 180 en total, tal i com s’indica en el Pla Integral de 
Turisme d’Artà, i entre 600 i 2.000 places vacacionals més ofertes a través de portals virtuals com
Airbnb4.

Al 2017, 452.861 viatgers es van allotjar entre Artà i Capdepera (municipis que IBESTAT agrupa 
en la mateixa categoria), sent el 93% residents fora de l’estat espanyol, principalment a Alemanya
(80%). D'altra banda, Artà també presenta un important gruix de turistes de curta estada durant 
tot l'any. Visitants que s'acosten al poble per passar el dia o unes hores. 

Pel que fa al sector comercial d’Artà destaca el gran nombre d’artesans que encara elaboren el 
seus productes de forma tradicional com ceràmica, pa, productes tèxtils, etc. A més d’altres 
tipologies d’artesania més moderns com la bijuteria, orfebreria i roba. Destaca sobretot 
l’elaboració de la llatra, un art popular consistent en el trenat de fulles seques de garballó 
(palmera autòctona de Mallorca) per a la fabricació de cistells, bosses i altres productes de gran 
qualitat. 

L’Ajuntament d’Artà és propietari de la marca d’Artà, un distintiu diferenciador dels productes o 
serveis produïts a Artà, que té com a objectius principals avalar i prestigiar els productes i els 
serveis locals i protegir-los davant d’altres varietats. 

Figura 3:Marca d’Artà i productes elaborats localment

4 http://www.dissidentbits.cat/pagines/DinsAirbnb---Tendencies?illa=1&municipi=6
https://terraferida.cat/
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4  La gestió dels residus municipals 

4.1 Agents generadors

L’origen dels residus és variable. A nivell municipal es diferencien quatre tipus principals de 
generadors: els domicilis, els equipaments i serveis municipals, les activitats econòmiques i, per 
últim, els residus generats durant els esdeveniments públics. A cada un d’ells se’ls hi associa un 
flux de residus principal segons les seves activitats.

La Taula 3 recull el resum dels diferents generadors i les fraccions que produeixen.

GENERADOR FRACCIONS GENERADES

Domicilis Orgànica
Rebuig
Envasos lleugers
Paper-cartró
Vidre
Fracció vegetal
Voluminosos
Tèxtil
RAEE
Cel·lulosa sanitària

Sector serveis Orgànica
Rebuig
Envasos lleugers
Paper-cartró
Vidre
Metalls
Residus especials

Equipaments i serveis 
municipals

Paper-cartró
Envasos lleugers
Orgànica
Rebuig
Cel·lulosa sanitària
Fracció vegetal

Esdeveniments públics Orgànica
Rebuig
Envasos lleugers
Paper-cartró
Vidre

Taula 3: Resum generadors i fraccions generades
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4.1.1 Domicilis

La ciutadania genera tot tipus de residus, essent-ne representativa la bossa tipus exposada a 
l’apartat 5.3. La generació de residus és heterogènia i dispersa en el territori i varia, 
majoritàriament, en funció de l’actitud i capacitat del ciutadà davant l’adquisició de productes i la 
predisposició d’actuar amb consciència i responsabilitat.  

Per tant, el ciutadà actuarà en funció de la sensibilitat que tingui sobre el tema però, sobretot, de 
les facilitats per a aplicar bones pràctiques. Així doncs, la sensibilització en aquest tema juga un 
paper fonamental per a la correcta gestió dels residus per cada ciutadà i per la posada en 
pràctica d’accions de gestió preventiva, ja que la voluntat d’aplicar-les dependrà, en últim terme, 
d’aquest agent.

El ciutadà necessita tenir a l’abast les infraestructures i facilitats adequades per a realitzar la 
correcta separació i les actuacions de gestió preventiva que es demanen des de l’administració. 
Per tant, per a assegurar l’èxit de les actuacions, és necessari acostar-les i posar-les a l’abast 
dels ciutadans, tot treballant-ne la conscienciació.

4.1.2 Sector serveis

Les activitats econòmiques, depèn de la seva tipologia, generen uns fluxos de residus o uns altres.
Un dels residus més representatius és el cartró dels embalatges dels comerços o la FORM dels 
establiments de restauració.

Algunes activitats generen residus que queden fora de les competències municipals, com les 
farmàcies amb els medicaments, la gestió de les quals es realitza amb convenis directes amb les 
empreses gestores.  

Tanmateix, els comerços poden ser un canal de comunicació molt important per arribar a la 
ciutadania, i aquests poden també facilitar notablement la posada en pràctica de les actuacions 
de prevenció de residus. Per tant, la seva col·laboració és un punt clau per a l’èxit en la prevenció i
gestió de residus.

La taula següent presenta el llistat de comerços i serveis oferts al municipi i el flux principal de 
residus associats a aquestes activitats.
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Principals activitats Nombre Flux principal residus

Bars i restaurants 49 FORM, ELL, Vidre

Allotjaments 19 FORM, ELL

Alimentació, begudes i tabac 13 FORM, ELL, P/C

Assessories, arquitectes, assegurances, 
immobiliàries, oficines, centres de 
formació

30 P/C

Floristeria i jardineria 4 FORM

Salut i benestar 9 Rebuig, ELL

Copisteria, papereria 3 P/C

Artesania, moda i complements 30 Tèxtil, ELL

Altres (ferros, vidre, alumini..) 8 Residus especials

Taula 4: Nombre d’activitats comercials i de serveis i el flux principal de residus que genera. Font: Ajuntament d’Artà, 
IBESTAT (2016), Associació Empresarial d’Artà

A més a més, a aquesta oferta permanent d’activitats comercials i de serveis s’hi ha de sumar el 
mercat setmanal de la Colònia de Sant Pere, que té lloc cada dissabte, el mercat municipal d’Artà 
que també s’organitza setmanalment, cada dimarts, i el mercat de segona mà que té lloc el primer
diumenge de cada mes. 

4.1.3 Equipaments i serveis municipals

Els equipaments municipals també generen residus en funció de les activitats que realitzen i han 
de sevir d’exemple en la gestió i aplicació de mesures per a la prevenció i la recollida selectiva de 
residus (Taula 5).

Hi ha equipaments que generen, bàsicament, paper i cartró (com en el cas de les oficines) mentre 
que d'altres generen bolquers, com la llar d’infants, o poda, com la brigada municipal.
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Equipament Nombre Flux residus
principal

Administració
         Oficines de l’Ajuntament d’Artà
         Oficines d'informació turística (dues)
         Policia Local

3 P/C

Equipaments culturals
         Museu Regional d’Artà
         Arxiu Municipal
         Teatre Municipal d’Artà
         Biblioteca de Na Batlessa
         Biblioteca de la Colònia
         Centre Jove d’Artà
         Centre Jove de la Colònia de Sant Pere
         Escola municipal de música
         Ràdio Artà Municipal
         Ses Païsses

10 P/C, ELL, Rebuig

Equipaments esportius
         Poliesportiu Na Caragol
         Camp de Futbol Ses Pesqueres
         Poliesportiu de la Colònia de Sant Pere
         Club hípic d’Artà
         Piscina municipal

5 ELL, Rebuig

Centres educatius
         EEI Estrella de Mar
         EEI Pou de sa Lluna
         CEIP Rosa dels vents
         CEIP Na Caragol 
         CC Sant Bonaventura
         CC Sant Salvador
         IES Llorenç Garcias i Font
         Centre d’Educació de Persones Adultes 

8 FORM, P/C, Bolquers

Serveis socials
         Residència de persones majors
         Centre de dia

2 FORM, P/C, Bolquers

Centres sanitaris
         Centre de salut d’Artà
         Dispensari Mèdic de la Colònia de Sant Pere

2 P/C, ELL, Rebuig

Altres
         Canera municipal
         Cementeri d’Artà
         Cementeri de la Colònia de Sant Pere
         Estació de tren (comerç)

4 FV, ELL, Rebuig, P/C

Taula 5: Nombre i flux principal de residus dels equipaments municipals
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament d’Artà
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4.1.4 Esdeveniments públics

Els esdeveniments públics multipliquen la generació de residus, pel que és imprescindible 
considerar-los de forma diferenciada i realitzar actuacions de prevenció específiques. Els residus 
més destacats són els tassons i vaixelles d’un sol ús (majoritàriament de plàstic), les botelles de 
plàstic i llaunes de refresc, FORM dels àpats populars, cartells i paperins. Com en la resta dels 
agents, facilitar materials i arribar a acords amb els promotors dels esdeveniments públics són 
eines claus per a garantir una reducció real dels residus.

A continuació es mostra el calendari d’esdeveniments públics que se celebren anualment al 
municipi.

Mes Acte Flux residus principal

Gener Festes de Sant Antoni ELL, FORM

Febrer Carnestoltes ELL, FORM

Març

Abril Fira del llibre ELL, P/C

Maig Diada popular a s’Ermita de 
Betlem

ELL, FORM

Juny Artà Beer Festival ELL, Vidre, FORM

Festes de Sant Antoni de Pàdua ELL, FORM

Festes de Sant Pere ELL, FORM

Juliol

Agost Festes de Sant Salvador ELL, FORM

Setembre La Fira ELL, Vidre, FORM

Octubre Ruta de les Tapes ELL, FORM

Desembre Festes de Nadal ELL, FORM

Taula 6: Festes locals d’Artà i flux principal de residus 
Font: elaboració pròpia 
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4.2 Gestió i destí dels residus

A Artà la gestió dels residus es realitza a partir de tres elements que es descriuen en els següents 
apartats: 

Figura 4:Gestió dels residus municipals a Artà. Font: Ajuntament d’Artà

Des de febrer de l’any 2014 Artà té implantada la recollida selectiva porta a porta, tant per els 
domicilis com per als generadors singulars, per a les següents fraccions de residus: residus 
orgànics, paper i cartró, vidre, envasos lleugers i rebuig, amb una recollida específica per bolquers.
La seva implantació va suposar la retirada de tots els contenidors de la via pública. Aquest 
sistema de recollida abasta les poblacions d’Artà, Colònia de Sant Pere i les urbanitzacions de 
Betlem, Montfarrutx i Estanyol, deixant fora del servei els habitatges i els generadors singulars en 
disseminat, que han de dur els seus residus al Parc Verd o a l’Àrea d’Aportació de la Colònia. 
Actualment la gestió de residus és competència de la regidoria de Medi Ambient i Patrimoni, tot i 
que el seguiment del contracte amb l’empresa concessionària del servei de recollida i transport 
dels residus municipals i neteja viària (UTE Urbans Serveis) és responsabilitat de la regidoria de 
Manteniment i Infraestructures. L’Ajuntament d’Artà gestiona el servei de recollida selectiva i 
transport dels residus municipals fins a les estacions de transferència de Manacor, i posteriorment
a TIRME, de totes les fraccions, excepte la fracció orgànica que s’envia directament a TIRME.

Des de febrer de l’any 2014 l'empresa UTE Urban Serveis és l’encarregada de dur a terme els 
següents serveis, tal i com s’indica en el Plec de Prescripcions Tècniques5: 

• Recollida dels contenidors del Parc Verd municipal i d’altres àrees d’aportació. 
• Recollida porta a porta domiciliària de les diferents fraccions de residus a tot el municipi i 

transport als centres de destí mencionats anteriorment. 
• Recollida porta a porta dels generadors singulars dels municipis i transport als centres de 

destí corresponents. 
• Neteja, desinfecció i manteniment dels contenidors de propietat pública.

5 Plec de Prescripcions Tècniques per a l’adjudicació del contracte de gestió de serveis públics, mitjançant la modalitat de 
concessió, de recollida i transport de residus generats al terme municipal d’Artà i de serveis de neteja viària, mitjançant 
procediment obert i en funció de diversos criteris d’adjudicació
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• Recollida domiciliària dels residus voluminosos i de restes de poda i jardinera i posterior 
trasllat al Parc Verd. 

• Recollida de residus ubicats en abocaments incontrolats o a les vores de les àrees 
d’aportació existents. 

Actualment la recollida dels residus municipals es realitza mitjançant dos camions de càrrega 
posterior de 5,5 m3 (un pel nucli d’Artà i l’altra per la Colònia de Sant Pere i les urbanitzacions de 
Betlem, Montfarrutx, Estanyol i Sant Pere). El municipi també disposa de 8 auto-compactadores 
estacionàries (5 al Parc Verd d’Artà i 3 a l'àrea d’aportació Colònia de Sant Pere). L’ús d’aquesta 
maquinaria permet optimitzar el servei i reduir els viatges a l’estació de transferència. 

Artà disposa d’una plataforma informàtica que serveix d’instrument de gestió entre l'empresa UTE
Urban Serveis, l’Ajuntament i la informació als ciutadans. 

Els recursos necessaris per a la gestió dels residus s’obtenen de vàries vies, entre elles de la taxa 
de recollida de residus que han d'abonar tots els ciutadans i activitats econòmiques del municipi. 
Els aspectes relatius a la gestió i prevenció de residus es porten a terme des de la Regidoria de 
Medi Ambient.

Des del Consell de Mallorca, com a part d’un projecte d’àmbit insular de suport als municipis per 
la millora de la recollida selectiva municipal, s’han realitzat entrevistes a particulars, tant de 
l’administració pública com de la gestió dels residus municipals i dels generadors singulars, amb 
l’objectiu de realitzar una diagnosi exhaustiva sobre la gestió dels residus a Artà i proposar un 
seguit de mesures de millora. Tota aquesta feina s’inclou en l’informe realitzat pel Consell de 
Mallorca «Propostes de millora en la recollida selectiva de residus al municipi d’Artà» elaborat al 
2018. Aquest informe, ha estat una font d’informació recurrent en l’elaboració dels apartats 4.2 i 
4.5 del present document. 

4.2.1 Servei de recollida porta a porta domiciliària

Per a la recollida porta a porta els veïns i veïnes del municipi han de col·locar els residus a la porta
de casa seva seguint un horari i calendari establert per a cadascuna de les fraccions (Figura 5). 
L’empresa de recollida és l’encarregada de passar per tots els habitatges i recollir els residus, que 
s’han de presentar de la següent manera: 

• Orgànica: en bosses compostables, dins de poals de 10 a 25 litres en els casos dels 
habitatges particulars, o en poals de 90, 120, 240 o 800 litres en casos dels habitatges 
plurifamiliars o dels generadors singulars. 

• Rebuig: en bosses de plàstic impermeable, introduïdes o no dins un poal.
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• Bolquers: en bossa de plàstic de color blanc o transparent perquè sigui fàcilment 
identificable, introduïdes o no dins un poal.

• Paper i cartró: es pot utilitzar un poal, una bossa de paper, una capsa o bé deixar-lo plegat
i ben lligat. 

• Vidre: bosses o directament en un contenidor reutilitzable. 

• Envasos lleugers:  bosses o directament en un poal reutilitzable. 

A continuació es detalla el calendari i la freqüència de les diferents recollides que es realitzen al 
municipi. A la Colònia de Sant Pere i a les urbanitzacions dels voltants els horaris de recollida 
porta a porta de les diferents fraccions són els mateixos que els del nucli urbà d'Artà. Les 
persones que viuen en sòl rústic han de portar els residus que generin correctament separats al 
Parc Verd. 

Figura 5:Horari i freqüència de recollida dels residus domèstics a Artà, Colònia de Sant Pere i urbanitzacions. 

Font: Ajuntament d’Artà

L’empresa de recollida també és l’encarregada de realitzar un control i seguiment dels habitatges 
que generen moltes bosses de rebuig durant el dia específic de recollida d’aquesta fracció o bé 
dels usuaris que incompleixen les directrius de presentació dels residus amb el sistema porta 
porta (es notifica als propietaris amb una etiqueta a la bossa, que generalment no es recull). 
Aquestes incidències són enregistrades a la plataforma informàtica i l’ajuntament s’encarrega 
d’informar als veïnes i veïnes de la infracció realitzada, mitjançant una carta d’avís als domicilis o 
generadors singulars que hagin lliurat de forma incorrecta les fraccions de residus, recordant-los 
el calendari i les directrius de recollida.

4.2.2 Servei de recollida porta a porta a generadors singulars

Pels generadors singulars del municipi (bars, restaurants, comerços, blocs d’apartaments 
turístics...), també es realitza una recollida porta a porta dels residus, afegint al calendari de 
recollida esmentat anteriorment un reforç per les fraccions de paper i cartró, vidre i orgànica. Els 
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horaris i freqüència de recollida varien en funció de l'època de l'any (horaris d’hivern i d’estiu) amb 
l'objectiu d'ajustar la recollida a la producció d'aquests sectors (Figura 6). 

En aquest cas, els generadors singulars han de seguir les següents pautes a l’hora de disposar els
residus per a la seva recollida: 

• Respectar els horaris de recollida

• Dipositar els residus davant de l’establiment comercial

• La presentació dels residus s’ha de fer de la següent manera: 

Fracció Presentació Imatge

Rebuig • Bosses menys 20kg

• Contenidor de 
càrrega posterior. 
120, 240 L 1100 L

Matèria orgànica • Contenidor de 
càrrega posterior. 
120 o 240 L

Vidre • Contenidor de 
càrrega posterior. 
120 o 240 L

Paper i cartró • Compactat i fermat

• Contenidor de 
càrrega posterior. 
120 o 240 L

Envasos lleugers • Bosses de plàstic

• Contenidor de 
càrrega posterior. 
120, 240 L o 1100 L

Taula 7: Presentació dels residus per part dels generadors singulars. Font: Ajuntament Artà

Pel que fa als generadors singulars situats en sòl rústic, on no hi arriba el sistema porta a porta, 
han de dur els residus al Parc Verd o a l’Àrea d’Aportació separats correctament. 
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Figura 6: Horari i freqüència de recollida als generadors singulars. Font: Ajuntament d’Artà

Cal destacar que actualment no existeix un registre oficial de generadors singulars, la qual cosa 
facilitaria la gestió i interlocució amb aquests actors.

D’altra banda, per tal de millorar la informació de la recollida de residus al municipi i facilitar 
l’accés d’aquesta informació als viatgers que arriben a Artà, l’Ajuntament ha editat fulletons en 
diferents idiomes per als visitants (adreçats principalment al turisme vacacional i de segona 
residència). L’objectiu és fomentar la participació en la recollida selectiva dels turistes i animar-los
a que portin els residus generats durant la seva estada en el municipi, separats per fraccions, fins 
al Parc Verd o l’Àrea d’Aportació. 

Els hotels i els apartaments amb àrees comunes i zones residencials gestionades per un mateix 
gestor, han de disposar d’un espai adient a les seves instal·lacions per a gestionar els residus, 
d’acord amb el sistema de recollida selectiva porta a porta de l’Ajuntament.

4.2.3 Recollida domiciliària especial a la Colònia de Sant Pere

A la Colònia de Sant Pere, existeix una recollida domiciliària mensual, en horari diürn, de residus 
voluminosos i restes de poda. Per poder fer ús d’aquest servei cal sol·licitar-ho prèviament a 
l’Ajuntament per via telefònica o mitjançant la plataforma informàtica. Els residus recollits són 
traslladats fins al Parc Verd municipal d’Artà per UTE Urban Serveis. 

4.2.4 Parc Verd i Àrea d’aportació 

El municipi d’Artà disposa d’un Parc Verd, al nucli urbà d’Artà i una Àrea d’Aportació a la Colònia 
de Sant Pere (Figura 7). Aquestes instal·lacions de recollida juguen un paper clau en la gestió dels
residus municipals ja que bona part de la població i d’allotjaments turístics es troben en nuclis 
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disseminats, on no hi arriba el servei de porta a porta i, per tant, han de fer ús d’aquests espais a 
l’hora de lliurar els residus que generen. El Parc Verd està gestionat per operaris propis i l’Àrea 
d’Aportació per personal de l’empresa UTE Urban Serveis. Aquestes instal·lacions actuen com a 
zona de transferència entre el municipi i l’estació de transferència de Manacor.

Figura 7. Ubicació del Parc Verd d’Artà i l’Àrea d’aportació de la Colònia de Sant Pere. Font: Ajuntament d’Artà

Parc Verd

El Parc Verd té un horari d’obertura de dilluns a dissabte de 8h a 20h i els diumenges de 9h a 14h.
Els ciutadans hi poden dipositar tant els residus ordinaris separats correctament (provinents dels 
habitatges en disseminat o del nucli urbà quan els ciutadans no s’han pogut acomodar a l’horari 
del PaP), com altres residus especials que no es recullen porta a porta, com ara: 

- Voluminosos (mobles, electrodomèstics...)

- Enderrocs i vidre pla

- Tòxics i perillosos, piles, uralita, pintures...

- Bombetes i fluorescents

- Residus d’aparells elèctrics i electrònics

- Ferralla

- Oli

- Roba

- Restes de poda

Actualment no hi ha control ni registre dels residus que s’hi aporten (tan sols es registren els 
camions que vénen a fer el servei, a través d’una aplicació que utilitza el gestor del Parc per 
comunicar-se amb l’ajuntament) i hi pot accedir qualsevol persona, sigui habitant del municipi o 
no. En aquest sentit, l’ajuntament d’Artà va implantar la targeta Artà Card, per a ús individual dels 
habitants del municipi, però encara no es troba en funcionament. 

Segons els operaris del Parc, s’estima que el volum de persones que passen pel Parc és d’unes 
50-100 diàriament. Durant els mesos d’estiu, els estrangers representen el 50% dels usuaris, tot i 
que aquest percentatge es redueix dràsticament durant la resta de l’any. Els principals residus que
s’hi aporten són les fraccions de recollida selectiva, residus voluminosos i poda.
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En el Parc s’hi recull un gran volum de residus i el cost de la seva gestió és molt elevat, 
especialment pel que fa a les restes de poda, enderrocs i voluminosos. En el passat, disposaven 
d’una trituradora de poda, però aquesta es va espatllar i, a més, requeria d’un operari per 
gestionar-la. 

Destaca positivament el sistema de gestió de recollida en base a compactadores per les diferents 
fraccions de residus que es recullen en el Parc Verd, que permeten optimitzar els viatges a 
l’estació de transferència de Manacor. Tot i que s’ha detectat la necessitat de dotar la instal·lació 
d’una compactadora més, especialment pel que fa a la fracció rebuig. El Parc verd d’Artà, actua 
com a zona de transferència entre el municipi i l’estació de transferència de Manacor, ja que s’hi 
descarreguen els residus recollits en el PaP. Tot i això, el nombre de compactadores és insuficient,
especialment pel que fa a la fracció rebuig i del P/C. 

Les instal·lacions del Parc Verd no estan preparades ni impermeabilitzades per tractar residus 
especials. Actualment no hi ha cap espai dedicat a a la reutilització ni a la preparació per a la 
reutilització i hi manquen cartells informatius de caire educatiu. 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, les empreses i els comerços també poden fer ús del Parc 
Verd i de l’àrea d’aportació per els residus ordinaris (fraccions que es recullen amb el sistema de 
porta a porta). Pel que fa a la recollida d’altres residus, han de seguir les indicacions següents: 

Fracció
Gestor de residus

autoritzat 
Parc Verd

Voluminosos Màxim 2 unitats per mes

Poda
Màxim 5 bosses (60L) per mes

Construcció demolició
Màxim 5 sacs (25L) per mes

Metalls

Aparells elèctrics– electrònics
Professionals que gestionin domèstics

Oli vegetal

Roba

Residus perillosos Grans quantitats Màxim 2 unitats per mes

Taula 8. Entrega dels residus per part dels generadors singulars. Font: Ajuntament Artà

Àrea d’Aportació de la Colònia de Sant Pere

Pel que fa a l’àrea d’aportació de la Colònia de Sant Pere, aquesta disposa d’un horari d'obertura 
específic i d’una persona que s’encarrega del control dels residus que s’hi dipositen i de l’ús que 
se’n fa de la instal·lació (de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores). No obstant, l’àrea d’aportació no es 
troba tancada físicament, per tant, a la pràctica, l’accés passa a ser lliure i no controlat, ja que 
tampoc hi ha videovigilància.

38 // Programa de prevenció i gestió de residus municipals d’Artà



L’àrea d’aportació accepta: rebuig, matèria orgànica, vidre, paper i cartró i envasos lleugers. 
Aquesta instal·lació de recollida disposa de quatre compactadores (per a les fraccions de residus 
Envasos lleugers, P/C, FORM i Rebuig), un contenidor tipus barca per al vidre i dos contenidors de
càrrega posterior de 1.100L per a cada fracció de residus ordinaris. També s’hi troben tres 
contenidors de residus perillosos (dos per a oli usat i un per a piles).

Nova deixalleria

L’Ajuntament ha encarregat la redacció d’un projecte per adaptar el Parc Verd municipal al Pla 
Director Sectorial de residus no perillosos de Mallorca. Es disposarà d’un avantprojecte al 
novembre de 2018. La nova deixalleria s’ubicarà just a la parcel·la de davant de l’actual Parc Verd,
que seguirà en funcionament (Figura 8, 9).

En el projecte de la nova deixalleria està previst adequar l’espai per donar resposta als problemes 
actuals i complirà els requisits de la “Guia tècnica per a la implantació i gestió de deixalleries” de 
la Conselleria de Medi Ambient. A més, constarà d’una instal·lació de prevenció de residus, per tal 
de facilitar la reutilització de productes i la preparació per a la reutilització de residus annexa i 
totalment vinculada a la Deixalleria. També inclourà una aula de formació i educació ambiental 
polivalent, que es pugui adaptar també a altres usos. 

Figura 8. Nova ubicació de la deixalleria municipal d’Artà. Font: Ajuntament d’Artà

Figura 9. Situació en normes subsidiàries: Plànol urbà. Font: Ajuntament d’Artà
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4.2.5 Destí i transport dels residus

Un  cop  recollits  els  seus  residus,  UTE  Urban  Serveis  els  transporta  fins a  les  plantes  de
transferència i tractament que es detallen a continuació (Taula 9).

FORM

La fracció orgànica de recollida municipal actualment s’envia directament a la planta de 
tractament de residus orgànics de Son Reus (planta de metanització), gestionada per TIRME. 

El nou PDSRNPMA preveu l’habilitació de noves instal·lacions, descentralitzades de Son Reus, 
per fer compost de matèria orgànica que permetran apropar el tractament de la matèria orgànica 
als municipis. Pel que fa a la FORM generada a Artà, s'està estudiant la possibilitat de que el seu 
tractament es realitzi a Santa Margarida. 

Paper i Cartró

El paper i cartró recollit selectivament s’envia a la planta de transferència de Manacor, per 
posteriorment ser destinats al recuperador SAICA Natur Baleares, SL , on es classifiquen els 
materials i es separen els impropis. Finalment el material reciclable es destina al reciclador S.A. 
Industrias Celulosa Aragonesa, ubicat a la península. 

Envasos Lleugers

Els envasos són transportats a la planta de transferència de Manacor. Posteriorment es porten a 
la planta d’envasos, ubicada al Parc de Tecnologies Ambientals, Son Reus, gestionada per TIRME.
A la planta els materials són seleccionats i classificats (PEAD, PEBD, PET, alumini...), es 
compacten en bales i es lliuren als gestors recicladors. Els materials seleccionats són expedits a 
la Península perquè actualment no existeix cap empresa dedicada al tractament de plàstics per al 
reciclatge posterior a les Illes Balears. Els impropis es destinen a la planta incineradora.

Vidre

Els envasos de vidre es destinen a l’estació de transferència de Manacor i d'allà a la planta de 
recuperació d'envasos de vidre (TM Alcúdia Reciclatges SL), on es netegen les impureses i els 
materials impropis.

Altres

Els residus voluminosos recollits al Parc Verd o mitjançant recollides domiciliàries són destinats a 
la planta de MAC Insular de Ses Fontanelles, on es realitza una classificació dels residus per el 
posterior trasllat a la Planta de Tractament 1 de Bunyola, on se'n fa el tractament final. Els 
materials valoritzables (alumini, acer inoxidable, coure...) es venen i els ingressos es reverteixen a 
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la tarifa. Els residus perillosos es lliuren a gestors de residus i la resta es tritura i s’envia a la 
planta incineradora.  

Aquells mobles que es troben en més bon estat i que ofereixen la possibilitat de ser reparats i 
preparats per la reutilització també són enviats al taller de reparació de la Planta de Tractament 1
de Bunyola, i d’aquí, es destinen a la Fundació Deixalles que s’encarrega de donar-los sortida. 

Pel que fa als RAEE, aquells que s’han recollit al Parc Verd o mitjançant recollides domiciliàries, 
són transportats fins a les instal·lacions de MAC Insular a Bunyola o bé entregats directament als 
gestors autoritzats com RCE. Allà es classifiquen per tipologia i es separen els que es poden 
reparar dels que no. Els RAEE que es poden reparar passen al taller de reparació i als punts de 
venda de la Fundació Deixalles i, la resta, a la seva gestió final, on es recuperen els materials 
valoritzables i es retiren els components perillosos i els electrònics, que són entregats a gestors 
autoritzats. 

MAC Insular també són els gestors dels Residus de Construcció i Demolició (RCD) i dels 
neumàtics fora d’ús (PNFU) recollits al municipi.

El tèxtil que és recollit tant al Parc Verd com als contenidors de roba que es troben dispersos pel 
municipi són gestionats per la Fundació Deixalles per a la seva posterior reutilització o tractament.

Pel que fa a la gestió d’altres fraccions: el suro blanc és gestionat per PORAXA, les piles per 
SRCL i ABH, els fluorescents per AMBILAMP, altres residus perillosos per ADALMO i BALTECMA 
SL i la ferralla per ADALMO.

Resta

El rebuig també es destina a l’estació de transferència de Manacor i  d’allà passa a la planta
incineradora de Son Reus, gestionada per TIRME. 
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GENERADOR FRACCIONS 
GENERADES

SISTEMA DE 
RECOLLIDA

DESTINACIÓ

Domicilis

Orgànica Porta a porta Planta de tractament de residus 
orgànics de Son Reus

Rebuig Porta a porta Estació de transferència Manacor  →
Planta incineradora 

Envasos lleugers Porta a porta Estació de transferència Manacor  →
Planta selecció envasos  plantes de →
reciclatge (península)

Paper-cartró Porta a porta Estació de transferència Manacor  →
recuperador  reciclador (península)→

Vidre Porta a porta Estació de transferència Manacor  →
planta de recuperació de vidre 

Cel·lulosa sanitària Porta a porta Estació de transferència Manacor  →
Planta incineradora 

Fracció vegetal Parc Verd/ recollida 
domiciliària mensual

Gestors autoritzats

Voluminosos Parc Verd/ recollida 
domiciliària mensual

Plantes de MAC Insular Ses 
Fontanelles  planta de tractament 1 de→
Bunyola  reparació, recuperació i →
gestió final

RAEE Parc Verd/ recollida 
domiciliària mensual

Gestors autoritzats (RCE)  plantes de →
MAC Insular  reparació, recuperació i →
gestió final

Tèxtil Parc Verd/ 
contenidors específics

Fundació Deixalles

Equipaments i 
serveis 
municipals

Orgànica Porta a porta Planta de tractament de residus 
orgànics de Son Reus

Rebuig Porta a porta Estació de transferència Manacor  →
Planta incineradora 

Envasos lleugers Porta a porta Estació de transferència Manacor  →
Planta selecció envasos  plantes de →
reciclatge (península)

Paper-cartró Porta a porta Estació de transferència Manacor  →
recuperador  reciclador (península)→

Vidre Porta a porta Estació de transferència Manacor  →
planta de recuperació de vidre 

Cel·lulosa sanitària Porta a porta Estació de transferència Manacor  →
Planta incineradora 

Fracció vegetal Parc Verd Gestors autoritzats

Activitats 
econòmiques

Orgànica Porta a porta Planta de tractament de residus 
orgànics de Son Reus

Rebuig Porta a porta Estació de transferència Manacor  →
Planta incineradora 

Envasos lleugers Porta a porta Estació de transferència Manacor  →
Planta selecció envasos  plantes de →
reciclatge (península)

Paper-cartró Porta a porta Estació de transferència Manacor  →
recuperador  reciclador (península)→
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Vidre Porta a porta Estació de transferència Manacor   →
planta de recuperació de vidre 

Residus especials i
altres

Parc Verd/gestors 
autoritzats

Gestors autoritzats 

Esdeveniments 
municipals

Orgànica Recollida especifica 
per esdeveniments

Planta de tractament de residus 
orgànics de Son Reus

Rebuig Recollida especifica 
per esdeveniments

Estació de transferència Manacor  →
Planta incineradora 

Envasos lleugers Recollida específica 
per esdeveniments

Estació de transferència Manacor  →
Planta selecció envasos  plantes de →
reciclatge (península)

Paper-cartró Recollida específica 
per esdeveniments

Estació de transferència Manacor  →
recuperador  reciclador (península)→

Vidre Recollida específica 
per esdeveniments

Estació de transferència Manacor  →
planta de recuperació de vidre 

Taula 9: Resum del procés de generació de residus a Artà i les seves destinacions. Font: elaboració pròpia

4.3 Marc normatiu municipal

Tal i com s’ha comentat a l’apartat 2.5 Marc normatiu, a nivell municipal són varis els instruments 
de què es disposa per a regular la prevenció i la gestió de residus. A la taula següent se’n mostra 
un recull.

Ordenances municipals

Ordenança general de prevenció

Ordenança general de residus 

Ordenances específiques que incorporen criteris de prevenció de 
residus

Reglaments Parc Verd, mercat municipal, escoleta,etc.

Llicències d’activitats
Requisits específics de prevenció i gestió de residus per 
l’atorgament de llicències d’activitats

Altres Bans, mocions, declaracions, etc.

Taula 10: Instruments normatius municipals 

Ordenances municipals

Tot i que Artà no disposa de cap ordenança general de prevenció de residus ni d’ordenances 
específiques que incloguin criteris de prevenció, a part de l’Ordenança reguladora de la publicitat 
directa, l’Ordenança municipal de neteja, deixalles i residus sòlids urbans del municipi 
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d’Artà (BOIB núm. 149, 30/10/2014), regula certs aspectes que fan referència a una gestió 
preventiva dels residus, tal i com s’especifica a continuació. 

• L’Article 23 del Títol II (Neteja viària), en el seu primer punt, fa referència a la prevenció i 
l’abandonament de residus en el canal Horeca: « Els establiments fixos que serveixen 
menjar amb embolcalls i begudes, com ara establiments de menjar ràpid, bars, cafès, etc., 
han de prendre mesures per reduir la producció de residus de tassons i el seu 
abandonament en les vies i espais públics»

• L’Article 23 del Títol II (Neteja viària), en el seu quart punt, fa referència a la prevenció de 
residus en actes en espais públics: «En aquells actes que tenguin lloc al carrer amb 
l’autorització pertinent, on se serveixin begudes o menjar, s’ha de prioritzar l’ús de plats i 
tassons retornables. També s’han de separar correctament els residus».

• En el Capítol II del Títol III (Deixalles i residus) estableixen les bases per la gestió dels 
residus domèstics i la correcta implementació de la recollida selectiva porta a porta.

• En el Capítol III del Títol III (Deixalles i residus) es descriu el funcionament del Parc Verd i 
de les Àrees d’aportació

• En el Capítol VI del Títol III (Deixalles i residus) es detallen les competències municipals en 
matèria de gestió de residus. A l’Article 62, s’especifica que l'Ajuntament ha de «Promoure 
mesures encaminades a fomentar la reducció de residus mitjançant actuacions com ara 
les següents:

• Foment de la utilització d’envasos retornables

• Foment del compostatge domèstic de la fracció orgànica dels residus 
municipals en els domicilis particulars.

• Inclusió, en la política de compres municipals, de criteris d’adjudicació 
favorables a la reducció en origen i al foment de l’ús de productes reciclats. 

• Posada en funcionament de mecanismes per incentivar mesures de reducció i 
de recollida selectiva de residus »

D’altra banda, Artà també disposa de l’Ordenança municipal reguladora de la publicitat 
directa al terme municipal (BOIB núm. 75, 03/07/2014) que té com a objectius principals: 

• Reduir al màxim la producció de residus que genera aquesta activitat

• Introduir les mesures necessàries per disminuir els perjudicis i molèsties que aquesta 
activitat provoca a la ciutadania

• Millorar la neteja, la imatge i la seva sostenibilitat ambiental
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En aquesta ordenança s’indica que les activitats de publicitat comercial directa estan subjectes a 
llicència municipal prèvia per regular el seu ús . 

A l’Ordenança fiscal núm. 7 d’Artà s’hi s’estableixen les taxes per recollida, transferència i 
tractament dels residus urbans. La quota tributària general consisteix en una quantitat fixa, per 
unitat de local, que es determina en funció de la naturalesa i la destinació dels immobles i de la 
seva ubicació. Les tarifes a aplicar són les següents: 
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Recollida,
transformació i

transport (€)

Tractament i
eliminació (€)

Total de la
tarifa anual

(€)

Nucli urbà

Habitatge 148,80 90,90 239,70

Hotels, motels, hotels apartament 
(per plaça)

48,98 29,71 78,70

Restaurants i cafeteries 761,84 462,37 1.224,22

Bars 408,72 248,06 656,78

Resta de locals comercials 266,04 161,47 427,51

Centres 
comercials

Fins a 100 m2 199,62 121,16 320,78

Més de 100 m2 397,86 241,50 639,36

Locals comercials 
sense activitat

149,75 90,89 240,64

Indústries i 
tallers

Fins a 200 m2 397,86 241,50 639,36

De 201 a 400 m2 408,72 248,06 656,78

De 401 a 600 m2 608,29 369,18 977,47

Més de 600 m2 761,84 462,37 1.224,22

Altres edificacions 143,92 80,15 224,06

Despatxos professionals 199,62 121,16 320,78

Carnisseries, peixateries i similars 199,62 121,16 320,78

Supermercats i similars 761,84 462,37 1.224,22

Petits comerços alimentaris 199,62 121,16 320,78

Hostaleria especial (càmpings, 
residències per a escolars, etc.)

24,50 14,87 39,37

Per lloc 
d’amarratge 
(port esportiu)

Fins a 7 m 12,02 7,38 19,40

De 7,1 a 12 m 19,25 11,80 31,04

De més de 12 m 28,87 17,70 46,57

Parades de mercat 397,86 241,50 639,36

Paradetes per les festes (per dia) 2,09 1,27 3,35

Disseminats

Habitatge rústic 138,13 83,82 221,95

Hotels apartaments, cases 
d’agroturisme i turisme rural, per 
plaça

21,79 13,18 34,97

Restaurants i anàlegs 697,85 423,54 1.121,39

Bars 378,52 229,75 608,27

Taula 11: Taxes anuals per la recollida, transferència i tractament dels residus urbans especificades a l’Ordenança 
fiscal No.7 d’Artà

46 // Programa de prevenció i gestió de residus municipals d’Artà



D’altra banda a l’Ordenança fiscal estableix una quota tributària específica per a la venda dels 
següents elements reutilitzables: 

• Bosses compostables: 0,03%/bossa
• Tassons reutilitzables: 0,24%/unitat
• Contenidor de reciclatge de l’orgànica: 3,03%/unitat

A l’Ordenança fiscal també s’inclouen un seguit de bonificacions en la taxa de residus a les que es
poden acollir els habitatges, les empreses i els comerços que separen correctament els residus. 
Per aquesta finalitat s’estableix el programa d’inspecció tècnica de residus (ITR). Les 
bonificacions de les quotes indicades a la Taula 11 per els subjectes que s'adhereixin al programa 
ITR, s’indiquen a la Taula 12. L’Ajuntament d’Artà té contractada una educadora ambiental per fer 
el seguiment i control d’incidències del programa ITR.

Bonificació ITR

Nucli urbà

Habitatge 32%

Hotels, motels, hotels apartament (per plaça) 41%

Restaurants i cafeteries 41%

Bars 41%

Resta de locals comercials 60%

Centres comercials 60%

Indústries i tallers 32%

Altres edificacions 32%

Despatxos professionals 60%

Carnisseries, peixateries i similars 60%

Supermercats i similars 41%

Petits comerços alimentaris 60%

Hostaleria especial 41%

Per lloc d’amarratge (port esportiu) 32%

Parades de mercat 0%

Paradetes per les festes (per dia) 20%

Disseminats

Habitatge rústic 60%

Hotels apartaments, cases d’agroturisme i 
turisme rural, per plaça

60%

Restaurants i anàlegs 60%

Bars 60%

Taula 12: Bonificacions ITR especificades a l’Ordenança fiscal No.7 d’Artà
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Els immobles situats en el Polígon Industrial poden gaudir de les següents bonificacions: 

• Primer any: 100%

• Segon any: 75%

• Tercer any: 25%

A més existeixen exempcions de per motius socioeconòmics i els immobles situats fora del nucli 
urbà que formin part d’una explotació agrària o ramadera. .

Reglamentació

Pel que fa a reglaments vigents en el municipi, destaca el Reglament Municipal regulador de 
l’ús del Parc Verd d’Artà (BOIB núm. 91, 20/06/2015). Entre els principals objectius d’aquest 
Reglament destaquen: 

• Fomentar la reducció, la reutilització i el reciclatge del màxim percentatge de residus 
domèstics. 

• Assolir els màxims nivells de qualitat en les fraccions dipositades i reduir al mínim la 
presència de materials impropis. 

• Prevenir els abocaments incontrolats en les zones rurals. 

• Millorar la gestió dels residus urbans, en acompliment i adaptació al que estableix la 
Revisió del Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans de Mallorca. 

Tanmateix, en la definició que se'n fa de «Parc Verd» no s’especifica cap aspecte relacionat amb 
la preparació per la reutilització de residus o la reutilització de productes: «Instal·lació vigilada, 
equipada i condicionada amb uns requisits adients que permet la recollida selectiva de residus 
d’origen domèstic, perillosos i no perillosos, que no són objecte de recollida domiciliària, alhora 
que pot actuar com a servei de suport per a aquelles fraccions que sí disposen de recollida 
municipal».

Tot i això, com s’ha comentat anteriorment, l’Ajuntament d’Artà ha encarregat un projecte per 
adaptar el Parc Verd a la nova normativa de residus, seguint els requisits especificats a la «Guia 
tècnica per a la implantació i gestió de deixalleries de la Conselleria de Medi Ambient». En aquest 
cas la definició de deixalleria és la següent: «Les deixalleries són instal·lacions de recepció i 
emmagatzematge selectiu de productes usats destinats a la reutilització i de residus municipals a 
l’espera de tractaments posteriors com la preparació per a la reutilització, la valorització o 
l’eliminació».
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Llicències d’activitats temporals

En les bases per a l’adjudicació de la barra de bar de les festes de Sant Pere i/o de les festes de 
Sant Salvador, s’especifica que: 

• A les barres s’han de fer servir tassons reutilitzables per a l’expedició de begudes. 
Els tassons els facilitarà la Regidora de Festes i les barres han de fer-se 
responsables de netejar-los i de retornar-los nets un cop finalitzades les festes, 
abonant 0,24€/unitat de got perdut. 

• L’Ajuntament ha de facilitar contenidors per a la recollida selectiva i assumir les 
despeses de neteja i recollida de residus dels espais. 

Plans i programes 

En el Pla d’Acció Municipal 2016-2019, en alguns dels seus punts, es fa referència als residus i a 
la seva gestió preventiva. En concret destaca l’Actuació 25 on se cita que l’Ajuntament introduirà 
clàusules socials i mediambientals en les contractacions de béns i serveis i s’elaborarà un protocol
de compra ètica. 

D’altra banda, tot i no ser una mesura de gestió, cal destacar que, tant en el Pla d’ordenació i ges-
tió sostenibles del litoral d’Artà, com en la Proposta d’ordenació, gestió i recuperació de l’espai 
platja duna, accessos i entorns de cala Torta, es proposen actuacions periòdiques de neteja i reti-
rada integral de residus de platges, cales, dunes i torrenteres.

4.4 Historial d’actuacions de gestió preventiva al municipi

El municipi d’Artà ja treballava en l'aplicació i divulgació de mesures de prevenció i de millora de 
recollida selectiva de residus abans d'encarregar l'elaboració del present Programa de Prevenció i
Gestió de Residus d’Artà. De fet, Artà s’ha posicionat com un municipi de referència a Mallorca pel
que fa a la gestió dels residus, gràcies als bons resultats de recollida selectiva aconseguits des de
la 'implantació del sistema de recollida porta a porta al 2014.

L'any 2014 va representar un punt d'inflexió en la gestió dels residus del municipi, no tant sols per
la implantació del sistema porta a porta, sinó també per la intensa campanya d'educació i 
comunicació que es va fer:

• Prèviament a la posada en marxa del nou sistema, es van fer reunions a nivell polític per 
treballar en consens i reunions sectorials amb empresariat, comerciants, comunitats de 
veïns, o altres grups d'interès. Es van dissenyar i distribuir calendaris amb informació sobre
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el nou sistema, imant amb els horaris de recollida, i fulletons en 4 idiomes explicant el seu 
funcionament.

• Un pic el sistema va entrar en funcionament es va informar als veïnats sobre què s'havia 
de separar i per què, fent reunions informatives als barris, centres educatius, edificis, etc. 
Es van distribuir poals i fulletons amb informació a totes les famílies, seguint un registre 
rigorós per garantir que tothom conegués el nou sistema. 

• En els centres educatius, a més d'informar-los del nou sistema, es va incidir en la correcta 
separació dels residus al centre i es varen fer diverses visites guiades a les instal·lacions 
de TIRME. També es van impulsar algunes accions per a la neteja d'algunes platges.

A més, entre les actuacions de gestió preventiva que ha promogut el municipi en els darrers anys, 
en destaquen:

 Per tal de millorar els resultats de recollida selectiva, l’Ajuntament ha tingut contractada 
una empresa de consultoria ambiental que s’ha encarregat de gestionar el programa 
d’inspeccions tècniques de residus ITR (fer seguiment, resoldre incidències i assessorar a 
la població respecte els seus dubtes a l’hora de fer una correcta separació dels residus 
que generen i del sistema porta a porta). Aquesta consultoria també s’ha encarregat de 
realitzar el seguiment de l’empresa UTE Urban Serveis. 

 L’Ajuntament ha encomanat la redacció del projecte bàsic i d’execució de la nova 
Deixalleria municipal, que es preveu enllestir la tardor del 2018. Aquesta instal·lació 
constarà d’un espai dedicat a la prevenció i preparació per a la reutilització de residus, tal i
com s’indica a l’apartat 4.2.4.

 Foment i distribució de gots reutilitzables en els actes festius des de fa anys, tot i que la 
seva obligatorietat encara no és efectiva. 

 En actes festius públics, l’Ajuntament acostuma a fer ús de plats i coberts compostables i 
col·loca contenidors de recollida selectiva per les diferents fraccions de residus que s’hi 
puguin generar.

 L'Ajuntament ha dissenyat materials de difusió sobre la gestió dels residus municipals en 
diversos idiomes per poder arribar al sector turístic, tot i que no s’han distribuït 
correctament.

 Ambientalització d’una part dels equipaments municipals mitjançant la implantació de 
contenidors de recollida selectiva per les fraccions paper, envasos, vidre i matèria 
orgànica. Aquesta actuació es va quedar en una fase inicial, i només es van instal·lar 
contenidors als principals equipaments d'oficines. Altres instal·lacions com els 
poliesportius, el camp de futbol o es Canons de sa Colònia, encara estan esperant.
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 L’Ajuntament, també està treballant per l'establiment d’un Protocol de compra pública 
ètica i de contractació de béns i serveis que tinguin en consideració aspectes socials i 
mediambientals, però no s’ha implementat encara.

 Al maig de 2018, va arribar a Artà el projecte de neteja d’espais naturals litorals, impulsat 
per la Direcció General d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus del Govern de 
les Illes Balears. Durant 15 dies es van realitzar tasques de manteniment i retirada de 
residus a diferents platges i cales situades en espais de rellevància ambiental del municipi,
cobrint uns 2.400 metres lineals de costa. Altres actuacions de neteja de platges s'havien 
realitzat uns anys abans, amb la participació dels centres educatius del municipi.

 Per iniciativa ciutadana s'organitza mensualment un mercat de segona mà el primer 
diumenge de cada mes. L'Ajuntament ha regulat aquesta activitat amb una ordenança 
pròpia, però no intervé en la organització i la promoció d'aquest. Els mercats de segona mà
i intercanvi permeten allargar la vida dels productes, evitar la generació de residus, i 
fomentar la cultura de l’intercanvi. 

 L’Ajuntament té un acord amb l’Associació Ondine per desenvolupar tasques de recollida 
de dades per realitzar una diagnosi dels residus produïts, especialment pel que fa al 
consum d’articles de plàstic d’un sol ús, en el mercat setmanal d’Artà. D’acord amb els 
resultats obtinguts, l’Associació proposarà alternatives ambientalment responsables i 
s’encarregarà d’informar i proporcionar directrius als paradistes del mercat. Aquestes 
actuacions s’emmarquen dins del Programa Balears Sense Plàstics.

 A més, des de l’ajuntament s’han promocionat activitats d’educació ambiental als centres 
educatius enfocades a la gestió i prevenció dels residus, especialment a l'inici de la posada
en marxa del sistema porta a porta.  Actualment les activitats educatives que es realitzen 
no tenen aquest objectiu central, però l'educadora responsable intenta relacionar-ho 
(fomentant la reducció de bosses de plàstic en activitats de promoció del comerç local, per 
exemple). 

 Certs establiments comercials del municipi ofereixen aigua i productes a granel i/o en 
envasos reutilitzables, productes ecològics i de producció local, però és una pràctica molt 
poc estesa.
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4.5 Valoració de la gestió de residus del municipi

Artà és un dels municipis capdavanters a Mallorca pel que fa a la gestió dels residus, assolint alts 
nivells de recollida selectiva des de la implantació del sistema Porta a Porta domiciliari i comercial
l’any 2014 (veure apartat 5). Així mateix, en els darrers anys l’Ajuntament ha mostrat interès en 
millorar el model implantat i impulsar actuacions de prevenció de residus, tal i com es recull a 
l’apartat anterior. 

Tot i així, a partir de l’informe realitzat pel Consell de Mallorca i la informació recollida en el 
present estudi; s’han identificat un seguit d’elements a millorar en el sistema de gestió de residus 
actual que caldria tenir en compte a l’hora de desenvolupar les actuacions proposades en el 
present Programa per tal d’assolir els objectius marcats (Taula 13). 

Elements a millorar

Generadors singulars

- Manca una llista actualitzada dels generadors singulars al municipi
- Manca d’espai per realitzar la separació de residus 
- Els vianants tenen accés als contenidors en reserves exteriors, fet que sovint 
genera desbordaments i contaminació de les fraccions
- Manca formació als treballadors sobre la correcta separació dels residus
- Insuficient nombre de poals distribuïts
- En alguns casos fan ús incorrecte del PV i AA i s’excedeixen en l’aportació de 
rebuig
- Caldria informar als clients sobre la correcta gestió dels envasos d'un sol ús que 
venen

Habitatges vacacionals

- Desconeixement o manca de voluntat per part dels usuaris i/o treballadors 
d’acollir-se al model de recollida de residus al municipi, que sovint no realitzen 
correctament l’entrega de residus (pot comportar la creació de punts negres 
d’escombraries) i abusen del rebuig al PV i AA. 
- Alguns habitatges no disposen dels contenidors necessaris per fer la separació de
residus

Habitatges particulars i 
generadors singulars en 
disseminat

- Existència de punts negres en camins i carreteres interiors on s'ubicaven els 
contenidors anteriorment
- Abús del rebuig a l’hora d’entregar els residus al PV i AA

Parc Verd 

- Manca de formació i seguiment dels operaris
- Permissivitat dels operaris amb les aportacions dels usuaris
- No hi ha control ni registre dels residus aportats
- Les instal·lacions són insuficients (espai per a la reutilització i preparació per a la 
reutilització, biotrituradora per l’esporga, espai per al desballestament de 
voluminosos, espai d’educació ambiental...)
- La senyalització no inclou cap símbol que sigui identificable internacionalment i 
manquen cartells informatius i educatius en la instal·lació

Àrea d’Aportació - Manca de tancament o vigilància fora de l’horari que fa l’operària, fet que 
comporta que sovint s’hi entreguin residus de fraccions no ordinàries o es faci una 
mala separació dels residus fora d’hores
- Manca senyalització per arribar-hi i tampoc disposa de cartells informatius 
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adequats
- Caldria millorar les instal·lacions (impermeabilitzar, dipòsits hermètics, caseta de 
control, sistema de videovigilància...)

Altres

- Caldria millorar la comunicació sobre la gestió dels residus municipals (digital, 
cartelleria, materials adreçats als turistes i als llogaters, campanyes de 
comunicació reiterades..)
- Hi ha una resposta molt permissiva (tan sols informativa) per als actors que 
infringeixen el model de recollida PaP. S’haurien d’aplicar mesures punitives i/o 
retirar del ITR les infraccions reiterades
- Les inspeccions ITR i del PaP no són suficientment rigoroses
- L'ordenança no inclou sistemes de penalització/bonificació als propietaris o 
gestors d'habitatges turístics que implementin mesures que garanteixin el 
compliment del PaP (dipòsit retornable si ho fan bé, contracte d'empreses de neteja
"certificades" per l'Ajuntament, contenidors i bosses específics, cartelleria..). 
Caldria modificar-la per incorporar aquests aspectes cloure-ho i afegir mecanismes
per penalitzar els incompliments reiterats (multes, retirada de llicència...). 
- Manca la instal·lació de papereres amb separació de fraccions reciclables, colors i
bosses corresponents i boca petita, al centre del poble i a les platges, per poder fer 
la correcta gestió separada d'aquests residus.

Taula 13: Punts febles del sistema de gestió de residus municipals. Font: Elaboració pròpia a partir de dades 
proporcionades pel Consell de Mallorca i l’Ajuntament d’Artà
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5  Caracterització dels residus 

5.1 Evolució de la recollida de residus

Tal i com es pot observar en el següent gràfic, la recollida de residus (rebuig, fracció orgànica, 
envasos lleugers, vidre i paper i cartró)6 durant els darrers anys a Artà mostra una tendència a la 
baixa fins el 2014, assolint un mínim de 2.893 tones. A partir d’aquest any s’observa un increment 
progressiu en la producció de residus, fins arribar a la generació 3.470,7 tones al 2017. 

Pel que fa a la generació per càpita, s’observa una tendència a la baixa des de l’any 2010, 
estabilitzant-se al voltant dels 1,26 kg de residus diaris per habitant, valor força inferior a la 
mitjana de l’illa de Mallorca (2,04 kg/hab/dia). En termes anuals, l’any 2017, a Artà la ràtio de 
generació per càpita es situava a 460,2 kg/hab, mentre que a Mallorca era de 743,7 kg/hab 
(Gràfic 3). 

Gràfic 3: Evolució de la generació de residus municipals i ràtio de generació per càpita 2010-2017
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament d’Artà i del Consell Insular de Mallorca

6 En el moment de la redacció del Programa no es disposa de les quantitats recollides (tones) d’altres fraccions com els 
voluminosos, restes de jardineria i poda, runes per anys anteriors al 2017. Per poder comparar-ho amb dades d’altres anys i amb la 
resta de municipis de Mallorca, en aquest apartat tan sols s’ha considerat el total de residus recollits per les principals fraccions 
residuals.
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5.2 La recollida selectiva

Recollida selectiva de fraccions ordinàries

La recollida selectiva bruta7 (de les fraccions P/C, Vidre, Envasos i FORM) suposava al 2017 el 
55,4% del total dels residus generats al municipi (el 44,6% dels residus generats són recollits com
a fracció resta), significant que durant aquell any es recolliren selectivament 1.922,7 tones de 
residus de forma selectiva (Gràfic 4 i 5). El percentatge de recollida selectiva és molt superior als 
valors obtinguts a la mitjana de l’illa de Mallorca. La recollida selectiva per càpita a Artà es situa 
en 255 kg/hab/any mentre que la mitjana mallorquina és de 112 kg/hab/any. Segons la 
classificació que realitza anualment el Consell de Mallorca, Artà és troba posicionat com el sisè 
municipi amb majors nivells de recollida selectiva (al 2016 es trobava en tercera posició). 

Destaca l’increment en la recollida selectiva que es va produir a partir de l’any 2014, amb la 
implantació del sistema de recollida porta a porta i l’inici de recollida selectiva de la FORM, 
passant d’una recollida del 13% al 2013 al 57% al 2014. Durant els següents anys, a mesura que 
la població s’ha anat adaptant al nou sistema de recollida, s’ha anat incrementant la quantitat de 
residus recollits selectivament, arribant a recollir selectivament el 59% dels residus durant l’any 
2015 i 2016. Tot i això, si ens fixem en el total de tones recollides, al 2017 la recollida selectiva va
registrar un descens de gairebé un 3% comparat amb l’any 2016 (Gràfic 4), mentre que la 
quantitat total de residus ha augmentat (Gràfic 3), suposant un increment de 4 punts comparat 
amb els dos anys precedents (Gràfic 5).

Gràfic 4: Evolució de la recollida selectiva bruta i rati de recollida per càpita 2010-2017.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament d’Artà i del Consell Insular de Mallorca

7 No es disposa de dades de recollida selectiva neta, ni del percentatge d’impropis, per al municipi.
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Gràfic 5: Evolució de la recollida selectiva bruta i del rebuig 2010-2017. 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament d’Artà

Si s’analitzen les dades de recollida de residus de manera segregada per fraccions (Gràfic 6), 
observem que el major gruix de residus que conformen la recollida selectiva correspon a la FORM, 
amb un 22% del total de residus, seguida de les fraccions envasos de vidre amb un 12% i 
finalment dels envasos lleugers i del Paper i Cartó, amb un 11%. 

Gràfic 6: Evolució de la recollida selectiva de les fraccions valoritzables i del rebuig 2010-2017. 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament d’Artà
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Si s’observa l’evolució de la recollida selectiva per les principals fraccions valoritzables que 
actualment s’estan recollint al municipi durant els darrers 7 anys, es pot observar un increment de 
recollida de totes les fraccions des de la implantació del porta a porta al 2014 (Gràfic 7). Pel que 
fa a la fracció orgànica, al 2017 es van recollir 764,2 tones (0,28 kg/hab/dia), significant un 
increment del 100% respecte el 2013 (ja que fins aquell moment no es recollia selectivament), 
però destaca la menor quantitat de residus orgànics recollits al 2017, comparat amb l’any anterior.
La recollida dels envasos lleugers s’ha vist incrementada en un 80,4%, respecte l’any 2013, 
recollint-se actualment 379,4 tones. El paper i cartó ha incrementat en un 58,4% i el vidre ho ha 
fet en un 44,7% respecte l’any 2013, recollint-se 372,9 tones i 406,2 tones, respectivament al 
2017. 

Gràfic 7: Evolució de les principals fraccions recollides selectivament 2010-2017.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament d’Artà

Pel que fa a les dades de recollida mensual de les diferents fraccions, s’observa una forta 
estacionalitat del municipi, ja que es produeix un augment considerable en la generació de residus
durant el període estival (de juny a setembre), especialment pel que fa a la fracció resta i FORM. 
Aquest fenomen es deu a l’afluència turística que rep el municipi durant els mesos d’estiu. 
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Gràfic
8: Recollida mensual de les principals fraccions residuals (2017).
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament d’Artà

Recollida selectiva d’altres fraccions 

En el municipi també s’estan recollint de manera selectiva altres residus com els residus 
voluminosos, el tèxtil, runes d'obres menors i residus especials (RAEE, piles i acumuladors...). 
Aquestes fraccions no formen part del sistema de recollida porta a porta i es recullen en el Parc 
Verd o en contenidors específics distribuïts en el municipi, com el cas del tèxtil. En el moment de la
redacció del present estudi tan sols es disposa del registre de certes fraccions de residus no 
ordinaris recollits al 2017 (Taula 14) i per tant, no s’ha pogut analitzar l’evolució temporal de la 
seva recollida. 

Fracció
Recollida

(tones/any)
Kg/hab/any

RAEE 58,2 7,71

Resta 
voluminosos

399,2 52,94

Runes 584,2 77,48

Tèxtil 17,9 2,37
Altres 
recollides

22,3 2,96

Taula 14: Recollida selectiva de fraccions no ordinàries per l’any 2017. Font: Ajuntament d’Artà
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Destaca, especialment, la gran quantitat de runa i residus voluminosos que són recollits al 
municipi. Aquestes dades podrien estar condicionades per la manca de control i de registre que 
se’n fa de les instal·lacions del Parc Verd actualment. Part d’aquests residus podrien provenir de 
municipis propers o bé no tractar-se de residus assimilables a residus municipals (els residus i els 
enderrocs procedents d’obres menors i reparació domiciliària), provinents d’abocaments irregulars 
de residus industrials, dels generadors de runa, etc., 

Tot i que no es disposa de dades quantitatives de recollida de poda i jardineria, se sap que a Artà, 
es recullen grans quantitats d’aquesta fracció. 

Recollida de residus total

A continuació es presenta el total de residus recollits al municipi, incloent tant les fraccions 
ordinàries com altres fraccions, i es comparen amb les dades proporcionades pel Consell Insular 
de Mallorca de tota l’illa (Taula 15). 

Com s’ha comentat anteriorment, la recollida de les fraccions ordinàries a Artà se situa en 3.470,7
tones anuals, equivalent a 460,25 kg/hab/any, mentre que a Mallorca l’any 2017, la quantitat 
recollida d’aquestes fraccions va ascendir fins a 646.006,8 tones, significant 743, 65 kg/hab/any. 
Per tant, s’observa que la «generació» de residus municipal es troba molt per davall a la mitjana 
mallorquina (un 38% inferior). Fet que sorprèn, tenint en compte que Artà és un municipi força 
turístic en comparació amb altres municipis de l’illa. 

Aquesta situació, es podria explicar, en part, per l’existència del fenomen conegut com a «turisme 
de residus», que es va detectar en la diagnosi del sistema de gestió de residus a Artà realitzada 
pel Consell Insular de Mallorca. Aquest fenomen apareix quan un petit percentatge de la població 
que, en desacord amb el sistema de recollida porta a porta, aboca il·legalment els seus residus 
municipals en els contenidors de pobles veïns o en carreteres, rieres, etc. Aquest fenomen es veu 
fomentat quan es donen els següents factors: elevat turisme i gran presència d’habitatges 
vacacionals, municipis propers amb sistema de recollida amb contenidors, contenidors dels 
municipis veïns ubicats en zones properes i de pas, insuficient seguiment del sistema porta a 
porta. 

Si es té en compte la recollida d’altres fraccions (RAEE, voluminosos, runa...) a Artà s’estarien 
recollint anualment 4.552,5 tones de residus, equivalent a 603,71 kg/hab/any. Per manca de 
dades per Mallorca no s’ha pogut realitzar la comparació.
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Artà Mallorca

Tones/any Kg/hab/dia Kg/hab/any Tones/any Kg/hab/dia Kg/hab/any

Fraccions ordinàries

Envasos 
lleugers

379,4 0,14 50,31 17.217,6 0,05 19,82

Paper i Cartró 372,9 0,14 49,45 31.041,3 0,10 35,73

Vidre 406,2 0,15 53,87 26.647,6 0,08 30,68

FORM 764,2 0,28 101,34 22.359,2 0,07 25,74

Rebuig 1.548,0 0,56 205,28 548.741, 0 1,73 631,69

Total 3.470, 7 1,26 460,25 646.006,8 2,04 743,65

Altres fraccions

RAEE 58,2 0,02 7,71
Sense
dades

Sense dades Sense dades

Resta 
voluminosos

399,2 0,15 52,94
Sense
dades

Sense dades Sense dades

Runes 584,2 0,21 77,48
Sense
dades

Sense dades Sense dades

Tèxtil 17,9 0,01 2,37
Sense
dades

Sense dades Sense dades

Altres 
recollides

22,3 0,01 2,96
Sense
dades

Sense dades Sense dades

Total totes 
fraccions

4.552,5 1,65 603,71
Sense
dades

Sense dades Sense dades

Taula 15: Recollida de residus a Artà i Mallorca per l’any 2017
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament d’Artà i i del Consell Insular de Mallorca

5.3 Composició dels residus

Per tal d’analitzar el sistema i l’efectivitat de la recollida de residus és imprescindible diferenciar la
recollida de la generació real fracció a fracció. La bossa tipus és el concepte usat per a 
quantificar les proporcions relatives de les diverses fraccions que apareixen en els residus 
municipals.

Degut a la manca del càlcul de la bossa tipus pel municipi d’Artà o per Mallorca, mitjançant 
caracteritzacions, per a l’estudi de la composició dels residus del municipi, s’han pres de 
referència les dades incloses a l’Annex 11 del PRECAT20 de Catalunya «Estudi de composició de 
la bossa tipus de residus municipals a Catalunya». En el marc d’aquest estudi es van dur a terme 
un programa exhaustiu de caracteritzacions, per tal de tenir dades reals de la composició dels 
diferents fluxos que componen els residus municipals, segons tipologia de municipi. Els estrats en 
què es van classificar la totalitat de municipis són:
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• Rural agrícola

• Rural residencial

• Rural residencial jove

• Rural turisme

• Turisme càmping

• Turisme hotel

• Urbà actiu

• Urbà industrial

• Urbà serveis

• Barcelona

Tot i que totes les caracteritzacions es van realitzar a Catalunya, el fet de que s’hagin classificat 
els municipis segons les tipologies mencionades anteriorment, permet fer una aproximació a la 
bossa tipus d’Artà, que serà similar a l’obtinguda per la categoria «Rural turisme» (Gràfic 9). 

Gràfic 9: Bossa tipus dels municipis inclosos en la tipologia «Rural Turisme»
Font: Agència de Residus de Catalunya

Per poder conèixer realment el que es genera al municipi de cada fracció, cal conèixer la quantitat
total de residus municipals que són generats anualment (incloent tant les fraccions recollides amb
el sistema porta a porta, com la resta de fraccions: els voluminosos, la poda, les runes d’obres 
menor...). Com s’ha comentat a l’apartat anterior, manquen dades de recollida de certes fraccions, 
com els residus de poda i jardineria, que tenen un pes important a Artà i, a més, es creu que 
s’estan recollint residus d’altres municipis. Per tant, els resultats que s’indiquen a continuació 
sobre el grau de recuperació de les principals fraccions recollides (tenint en compte els 
percentatges que ocupen cadascuna de les fraccions sobre la bossa tipus Rural-Turisme i les 
quantitats recollides al municipi l’any 2017), no deixen de ser orientatives i podrien estar 
esbiaixades al no conèixer la generació real de residus al municipi (Taula 16). 
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Orgànica
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Envasos vidre
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Tèxtil sanitari
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Restes de jardineria i poda
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Altres
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Total Residus
recollits (t)*

Fracció Bossa tipus (%)
Generació
residus (t)

Recollida
selectiva (t)

Residus
recuperats

(%)

4.552,54

FORM 26,63 1.212,34 764,18 63,0

Envasos lleugers 9,82 447,06 379,38 84,9

Paper i Cartró 9,87 449,34 372,90 83,0

Vidre 11,98 545,39 406,24 74,5

Runes 4,53 206,23 584,24 283,3
Voluminosos 7,43 338,25 399,20 118,0
Tèxtil 2,49 113,36 17,90 15,8
Altres 12,45 566,79 80,47 14,2

Taula 16: Residus recollits selectivament a Artà l’any 2017 comparats amb la quantitat de residus generats
* Residus ordinaris i altres fraccions recollits al municipi indicats a la Taula 15 del present document
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament d’Artà i de l’Agència de Residus de Catalunya.

S’observa que per les fraccions que són recollides amb el sistema porta a porta, s’assoleixen alts 
nivells de recuperació dels residus. Pel que fa als residus voluminosos i les runes, destaca que les 
tones recollides d’aquestes fraccions superen a les quantitats que s’estima que són generades al 
municipi.  

6 Avaluació dels costos econòmics i ambientals de la 
gestió dels residus municipals

6.1 Costos econòmics

Malgrat que, a priori, la gestió preventiva de residus pugui entendre's com una eina de reducció de
costos de gestió de residus per als ens locals, la realitat és que el marge d'actuació de què 
aquests disposen per incidir en les quantitats recollides limita molt els beneficis econòmics que 
pot comportar la gestió preventiva de residus.

El disseny dels circuits de recollida no permet fer una assignació de costos lineal en relació amb la
quantitat de residus recollits. Es a dir, una reducció del 10% dels residus produïts d'un determinat 
flux no comportarà automàticament una reducció més o menys equivalent de costos de gestió. 
Això és així perquè el servei de recollida s’ha de fer independentment de la quantitat recollida. 
Només una baixada molt dràstica de la quantitat de residus recollida permetria redissenyar els 
circuits o les freqüències de tal manera que repercutissin en una reducció sensible dels costos.

62 // Programa de prevenció i gestió de residus municipals d’Artà



A diferència del cas de la recollida, qualsevol estratègia de prevenció realitzada pot comportar 
una reducció dels residus portats a les plantes de tractament, ja siguin de triatge, compostatge o 
plantes de tractament finalista. Això hauria de comportar una disminució dels costos de 
tractament si considerem que aquests tenen un cost fix per tona. No obstant, cal tenir en compte 
que l'estructura de costos del tractament tampoc no és lineal. D'una banda hi ha uns costos fixes 
(bàsicament la construcció i el manteniment de la planta) que s'han de repercutir de manera 
proporcional entre tots aquells municipis que fan ús d'una instal·lació determinada. D'altra banda 
els costos variables (personal, electricitat...) sí que poden disminuir i comportar una disminució 
dels costos finals per tona.

Les tarifes de tractament de gestió de residus sòlids urbans, residus de construcció i de demolició,
voluminosos i de pneumàtics fora d'ús de Mallorca per a l’any 2018 es presenten a continuació: 

Fracció Tarifa 2018 (€/tn)

RSU 126,20

RCD 43,35

ELB amb CFC 557,78

ELB sense CFC 346,61

ELM 756.71

Resta de RV 184,53

PNFU 116,04

Taula 17: Tarifes de tractament de residus per l’any 2018. Font: Consell de Mallorca, 2018

Incrementar la recollida selectiva i la minimització de la fracció resta sí suposa una millora directe 
en el balanç econòmic de la gestió dels residus, degut a l’increment dels ingressos vinculats als 
Sistemes Integrats de Gestió (SIG), el retorn del cànon i la venda de material i, a la reducció dels 
costos de tractament de la fracció resta. Recollir els residus de manera selectiva no suposa cap 
cost afegit a la gestió de residus; en canvi, no fer-la implica un augment de les despeses de 
tractament de la fracció resta. 

A la taula 18 es recullen els costos i ingressos de la recollida, transport i tractament dels residus 
municipals a Artà al 2017, desglossats per partides. 

S’observa que el cost total de recollida i transport dels residus, neteja viària ascendeix a un total 
de 679.322 euros anuals. Pel que fa als costos de tractament dels residus, s’estima que al 2017 
van sumar un total de 362.664 euros. A més a més, els costos de gestió del PV i l’AA i de les 
tasques de seguiment, control i gestió del sistema porta a porta dutes a terme per una consultoria 
ambiental va tenir un cost de 117.576 euros. 

D’altra banda, els ingressos obtinguts de la taxa de gestió dels residus municipals al 2017 van ser 
de 1.125.632 euros, el retorn dels SIG de 167.080 euros i la venda de poalets i bosses 
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compostables per a la recollida de la fracció orgànica va ascendir a 2.873 euros. El balanç 
econòmic per aquell any és positiu de 136.023 euros però cal tenir en compte que no es disposen 
de dades del cost de recollida, gestió i tractament de la poda.

Costos (€) Ingressos (€)

Fracció

Costos de
recollida,i

transport i neteja
viària

Costos de
tractament

Altres
costos

SIG Taxes
Venda poalets

i bosses
compostables

Selectiva d’envasos 
lleugers

639.722 201.566

167.080

1.125.632

Selectiva de 
paper/cartró

Selectiva de vidre

Selectiva d’orgànica 2.873*

Rebuig

Voluminosos i runa 39.600 131.872

Residus perillosos 29.226

Poda Sense dades Sense dades

Gestió PV i AA 74.318

Seguiment, control i 
gestió del sistema

43.257

Total
679.322 362.664 117.576 167.080 1.125.632 2.873

1.159.562 1.295.585

Balanç econòmic 136.023

* Els ingressos obtinguts de la venda de poalets i bosses compostables permeten a l’Ajuntament recuperar la despesa realitzada 
en un any anterior per la seva compra. 
Taula 18: Balanç econòmic de la gestió i tractament dels residus municipals d’Artà (2017). Font: Ajuntament.

6.2 Costos ambientals

La gestió dels residus municipals té associat tot un conjunt d’impactes ambientals lligats a la seva
recollida, transport i tractament. Els principals impactes són aquells que incideixen sobre el medi 
atmosfèric, el medi aquàtic i el sòl. 

Aquests impactes ambientals poden originar-se directament, a causa dels processos pels quals 
passen els residus (incineració, reciclatge...), o de forma indirecta degut al consum d’electricitat i 
combustibles, tant en l’etapa de la recollida de residus com en la de tractament (per exemple, les 
instal·lacions de tractament tenen un consum energètic elevat i un impacte paisatgístic). 

Pel que fa a les emissions, aquestes són proporcionals als nivells de consum dels combustibles. 
Per tant, en funció del tipus de combustible (biodièsel, gas natural...) utilitzat en la recollida i 

64 // Programa de prevenció i gestió de residus municipals d’Artà



transport dels residus municipals fins al Parc Verd, la planta de transferència de Manacor, a 
TIRME o als gestos autoritzats corresponents, es generaran més o menys emissions a l’atmosfera.
D’altra banda, el fet d’optimitzar rutes de transport i de disposar de compactadores, com és el cas
d’Artà, permet reduir molt el nombre de viatges necessaris per transportar els residus i, per tant, 
les emissions generades. Degut a la manca de plantes de reciclatge a Mallorca pels envasos o el 
paper i cartró, aquests materials, un cop han passat per les plantes de triatge, són transportats 
fins a la península per al seu tractament final, implicant uns costos ambientals afegits.

Pel que fa als impactes derivats del tractament i la disposició final dels residus, cal tenir en 
compte que a Mallorca els residus provinents de la fracció resta (i del rebuig de les plantes de 
triatge) es destinen a la planta incineradora de TIRME. Tot i que aquest procés permet la 
generació d’electricitat, no s’ha d’oblidar que en el procés s’alliberen un seguit de substàncies 
contaminants (gasos d’efecte hivernacle, dioxines, furans, gasos àcids, metalls pesants, cendres 
volàtils...) amb grans perjudicis ambientals i sobre la salud humana. A més, els residus un cop 
incinerats, generen dos subproductes (escòries i cendres) considerats com a residus perillosos per 
la seva elevada toxicitat, i que requereixen una planta de tractament específic i un dipòsit, 
respectivament. A més, sovint aquests subproductes s'acaben utilitzant en la construcció de 
carreteres o altres obres, contaminant el medi. La gestió i manteniment d’aquestes instal·lacions 
també té un impacte ambiental i paisatgístic que cal considerar. 

Uns alts nivells de recollida selectiva dels residus, com és el cas d’Artà, permeten que aquests 
puguin ser preparats per a la reutilització o reciclats, evitant així la la fabricació de nous 
productes a partir de matèries primeres i evitant que siguin incinerats (significant estalvis 
energètics i ambientals). 

Quant als impactes derivats de la producció i gestió dels materials que conformen les diferents 
fraccions de residus municipals, els plàstics i els metalls són els que tenen associats unes 
emissions més elevades, tal i com s’indica a la Taula 19. En aquesta taula també es pot observar 
les emissions estalviades lligades a la recollida selectiva i reciclatge, davant dels tractaments 
finalistes (dipòsit controlat i incineració). De fet, s’estima que per cada tona de residus reciclada 
s'estalvia 18 cops més CO2 que si s'incinera en les plantes més sofisticades.

Respecte a la fracció orgànica recollida al municipi, aquesta és destinada a la planta de 
metanització de Son Reus, on es produeix energia a partir del gas obtingut en el procés de 
metanització. Tot i això, el tractament local d’aquesta fracció mitjançant la pràctica del 
compostatge, a més d’obtenir compost que seria utilitzat com a fertilitzant, es minimitzarien certs 
impactes ambientals (en el transport, consum de químics en el procés de metanització, tractament
de lixiviats, etc).
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Taula 19: Estimació dels kg de CO2 equivalent/tona per a cada una de les fraccions segons el tractament que reben. En
color gris es mostren les emissions generades8 i en blau les evitades9. 

Font. La gestió de residus municipals i el seu impacte en el canvi climàtic. Resum de dades 2014. ARC

8 Emissions generades: són les emissions derivades de la gestió de residus. Inclouen tant les que es produeixen a les plantes de 
tractament (emissions de CO2, metà i altres) com les que es produeixen fora de les plantes però que estan associades a la seva 
operació.
9 Emissions que s’eviten gràcies a la recuperació de materials i d’energia i que substitueixen altres fonts energètiques o matèries 
primeres en diferents sectors de l’economia.
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BLOC III

EL PROGRAMA DE GESTIÓ PREVENTIVA
DE RESIDUS
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7  El Programa 

7.1 Abast del Programa

Abast territorial

L'abast territorial d’aplicació del PPGR és el terme municipal d’Artà amb una superfície de 139,8 
km2 i una població de 7.541 habitants (2017). 

Abast material

L’àmbit d’aplicació material del present Programa són tots els fluxos de residus municipals o , 
d’acord amb les definicions establertes pel Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus (veure apartat 2.1). 

Abast temporal

Les actuacions establertes al Programa es desenvoluparan durant el període 2019-2023 al final 
del qual es pretén assolir els objectius definits al Pla. L’abast temporal del programa coincideix 
amb el del Pla Director Sectorials de Residus no perillosos de Mallorca (PDSR), afavorint 
possibles sinergies.

7.2 Objectius del Programa
A l'hora d'establir els objectius qualitatius i quantitatius del Programa s'ha tingut en compte la 
situació de partida del municipi que mostra la diagnosi i el marc d'accions i finalitats que es 
defineix en la normativa existent. 

Els objectius que s’indiquen a continuació s’han establert en base als objectius marcats a 
l’Avantprojecte de la llei de residus i sòls contaminats de les Illes Balears (que són aplicables per a
la comunitat autònoma, per a cada illa i per a cada municipi de les Illes Balears, i de compliment 
obligat). Pel que fa als objectius de recollida selectiva, com que a Artà ja s’estan superant els 
objectius establerts a la llei de residus, per tant els objectius que s’indiquen busquen mantenir o 
incrementar els nivells ja assolits.  

7.2.1 Objectius generals

Els objectius generals del Programa són:
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• Reduir la generació de residus municipals 

• Millorar la gestió dels residus

• Evitar el tractament finalista de tots aquells residus que puguin ser reutilitzats, reciclats o 
compostats 

• Reduir les emissions de CO2 derivades de la gestió dels residus 

• Assegurar una gestió preventiva correcta que redueixi el impactes sobre el medi ambient i 
la salut de les persones

• Obtenir dades ambientals quantitatives i objectives que permetin la valoració de les 
mesures aplicades

7.2.2 Objectius qualitatius

Prevenció en la generació de residus

• Reduir la quantitat i perillositat dels residus 

• Promoure un canvi d'hàbits de consum orientat a la prevenció

• Prevenir, especialment, la generació de residus d'envasos, paper i de les anomenades 
“fraccions altres” o “minoritàries”

• Aconseguir el compromís dels agents econòmics per avançar en la prevenció

Reutilització i preparació per la reutilització

• Promoure i reactivar les possibilitats de reutilització i la reparació

• Millorar els canals de reparació i preparació per a la reutilització

• Fomentar l'ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) com a canals 
d'informació a la població i de promoció dels productes reutilitzables, accions a favor de la 
reparació, centres de segona mà, etc.

Gestió de residus

• Millorar i augmentar la recollida selectiva dels residus

• Disminuir la fracció de residus que van a tractament finalista

• Crear oportunitats de negoci a nivell local, a partir del tractament de fraccions de residus 
separats

• Aconseguir realitzar la gestió dels residus orgànics al propi terme municipal, o el més a 
prop possible, per tal que hi pugui haver un retorn en forma de matèria orgànica que 
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serveixi de compost per els sòls

Participació i accés a la informació

• Promoure el debat, la reflexió i la formació, amb els agents implicats

• Facilitar la participació de la quantitat més gran possible de ciutadans i ciutadanes

7.2.3 Objectius quantitatius

Prevenció en la generació de residus

- Objectiu general de reducció dels residus generats:

• Reduir en almenys un 10% en pes la generació de les fraccions ordinàries (rebuig, FORM, 
envasos lleugers, vidre, paper i cartró) per càpita per a l'any 2020 i un 20% per a l’any 
2030, respecte la de l'any 2010.

• Generació per càpita any de referència (2010): 1,36 kg/hab/dia

• Generació per càpita al 2020: 1,23  kg/hab/dia

• Generació per càpita al 2030: 1,09  kg/hab/dia

• Reduir fins al 30% el malbaratament alimentari per a l’any 2023 en relació amb el 201910

Reutilització i preparació per la reutilització

- Assolir abans de l’any 2025 l’objectiu del 3% de preparació per a la reutilització del total de 
residus domèstics gestionats i un 5% l’any 2030

Gestió de residus

- Objectiu general d’incrementar la recollida selectiva bruta superior 70% en pes dels residus 
municipals, per el fluxos FORM, envasos lleugers, vidre, paper i cartró, com a mínim en finalitzar la
implantació de totes les actuacions suggerides en el present Programa. 

• Índex recollida selectiva any de referència (2017): 55,4%

• Índex recollida selectiva al final del Programa (2023): 70,0%

- Objectius específics de recollida selectiva bruta per a determinats fluxos/fraccions sobre els que
es planteja aplicar actuacions de gestió preventiva:

10 Es marca com a any base l’any 2019 perquè a l’actuació MO2 es preveu realitzar un estudi per calcular el 
malbaratament alimentari que es produeix actualment al municipi. Amb aquest objectiu es preveu complir amb 
l’objectiu establert a la llei de residus de reduir el malbaratament alimentari fins al 50% per a l’any 2030 en relació 
amb el 2020.
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• Augmentar la recollida selectiva de la matèria orgànica fins el 70% en pes de la fracció

• Assolir o mantenir el 80% en pes de recollida selectiva per cadascuna de les fraccions 
envasos lleugers, vidre i paper i cartró

7.3 Estratègies d’actuació

Les estratègies d’actuació de gestió preventiva que es pretenen dur a terme en el programa 
s'organitzen en quatre àmbits d’actuació principals, en funció de la fracció residual sobre la que 
incideixen:

• Matèria orgànica  

• Envasos

• Oli vegetal

• Actuacions transversals (accions transversals que incideixen en diversos fluxos de residus 
com residus voluminosos i RAEE, envasos...)

Aquests àmbits es desenvolupen en un total de 12 actuacions de prevenció i gestió de residus, 
dirigides a diferents agents socials i econòmics del municipi (ajuntament-equipaments, ciutadania,
comerços, centres d'ensenyament i activitats econòmiques, etc.). 

Algunes accions proposades seran d’intervenció directe per part de l’Ajuntament (l’Ajuntament 
podrà decidir la seva execució directament a través de reorganització de protocols interns de 
funcionament), d’intervenció externa (l'Ajuntament pot incentivar actors externs vinculats amb ell 
a través de contractes de serveis o proveïment) o recaure sobre altres actors sobre els quals 
l’Ajuntament no té capacitat d’actuació  (l’Ajuntament podrà realitzar campanyes per fomentar el 
canviar comportaments).

Les accions que s'inclouen en el PPGR s'han determinat tenint en compte els següents criteris:

 Fluxos prioritaris: A partir de la diagnosi s'han determinat els principals fluxos des 
d'un punt de vista quantitatiu i qualitatiu.

 Nivell de complexitat de l’actuació i dificultat d’implantació:  Nombre d’actors 
involucrats, complexitat dels mecanismes, necessitats de fer un estudi previ, costos 
econòmics associats a l'actuació, quantitat de recursos de personal destinats, etc..

 Donar continuïtat a les actuacions desenvolupades actualment: A les fitxes de 
les actuacions s’especifiquen els projectes que ja s’estan desenvolupant en relació a 
cada actuació.
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 Resultats potencials de l’aplicació de l’actuació:  Nivell potencial de reducció i/o 
recollida selectiva, millora en la gestió dels residus, creació de sinergies amb altres 
actuacions, etc..

Les 12 actuacions de gestió preventiva de residus agrupades per fluxos de residus són:

Flux residual Actuació Objectiu

FORM

MO1. Incentivar la pràctica del 
compostatge

Incentivat la pràctica del compostatge individual i comunitari al 
municipi

MO2. Prevenció del 
malbaratament alimentari

Evitar el malbaratament d’aliments i fomentar la seva compra i 
consum responsable

MO3. Preparació per a la 
reutilització de la fracció vegetal

Aprofitar la fracció vegetal aplicant-la als parcs i jardins del 
municipi mitjançant la pràctica del mulching o bé com a aportació 
vegetal per el compostatge comunitari i individual

MO4. Millora de la recollida i 
tractament de la FORM 

Promocionar la bossa compostable i els cubells airejats i incidir en 
el tractament in situ de la FORM

ENVASOS

E1. Promoció de l’aigua del grifó Promoció de la substitució de l’aigua envasada per aigua de l’aixeta
per el canal HORECA i ciutadania 

E2. Consolidació del servei de 
lloguer i neteja de vaixella i gots 
reutilitzables

Promoure la substitució de gots i vaixella d'un sol ús per elements 
reutilitzables en la celebració d'actes i esdeveniments festius

OLI VEGETAL
O1. Increment de la recollida 
selectiva d’oli domèstic usat 

Augmentar la recollida selectiva d’oli domèstic usat per a la seva 
posterior valorització com a biodièsel

TRANSVERSALS

T1. Ambientalització del sector 
turístic 

Fomentar bones pràctiques ambientals en el sector de la 
restauració, hostaleria i altres activitats turístiques, incidint 
especialment en els generadors disseminats 

T2. Identificació i promoció dels 
comerços de proximitat que 
faciliten una compra responsable 

Realitzar actuacions per fomentar l’oferta i la demanda de 
productes respectuosos amb el medi ambient

T3. Revisió del sistema de 
bonificació vinculat a la taxa de 
residus

Revisar el programa ITR i elaborar un estudi de viabilitat de la 
implantació de sistemes de pagament per generació i la introducció 
d’altres eines de bonificació

T4. Millores a la nova deixalleria 
municipal

Assegurar que la nova deixalleria es concebi com a eina d’educació 
ambiental, on s’hi desenvolupin activitats de reutilització i 
preparació per a la reutilització i s’hi garanteixi una separació 
eficient de les fraccions residuals

T5. Foment de la reutilització i la 
preparació per a la reutilització a 
la deixalleria

Impulsar activitats de reutilització de béns i preparació per a la 
reutilització de residus i establir sistemes de control i traçabilitat 
dels objectes que entren i surten de la deixalleria

Taula 20: Actuacions proposades en el Programa en funció del flux residual objecte de l'actuació. 
Font: elaboració pròpia

Les 12 actuacions seleccionades es poden agrupat en dos grans tipologies:

72 // Programa de prevenció i gestió de residus municipals d’Artà



• Actuacions de gestió transversals que consisteixen en millorar i/o ampliar accions que ja
s’estan desenvolupant en el municipi: 
• T1: Ambientalització del sector turístic 
• T3: Revisió del sistema de bonificació vinculat a la taxa de residus
• T4: Millores a la nova deixalleria municipal
• T5: Foment de la reutilització i la preparació per a la reutilització a la deixalleria

• Actuacions de prevenció i gestió que responen a demandes, necessitats i problemàtiques
del municipi. 
• MO1: Incentivar la pràctica del compostatge
• MO2: Prevenció del malbaratament alimentari
• MO3: Preparació per a la reutilització de la fracció vegetal
• MO4: Millora de la recollida i tractament de la FORM 
• E1: Promoció de l’aigua del grifó
• E2: Consolidació del servei de lloguer i neteja de vaixella i gots reutilitzables
• O1: Increment de la recollida selectiva d’oli domèstic usat 
• T2:  Identificació  i  promoció  dels  comerços  de  proximitat  que  faciliten  una  compra

responsable 

D’altra banda, s’han identificat altres actuacions que no s’han inclòs en el present PPGR perquè
en el context actual del municipi no s’han considerat prioritàries, però que es podrien recuperar i
desenvolupar  en  un  futur  per  tal  de  millorar  encara  més  la  generació  de  residus  i  reduir  la
generació de residus. Aquestes actuacions es recullen a l’Annex 5.

7.4 Determinació del potencial teòric de prevenció i gestió dels 
residus municipals

La determinació del potencial de prevenció i gestió de residus permet avaluar quines són les 
accions més interessants a dur a terme per cadascun dels fluxos i quina pot ser la seva 
contribució a la política de gestió preventiva del municipi.

Per determinar els potencials, tant del Programa com de cadascuna de les actuacions, s’ha de 
treballar sobre els fluxos residuals del municipi, que s’han determinat a través de les dades 
aportades per l’Ajuntament, de la bossa tipus i dels resultats obtinguts en actuacions realitzades 
en altres municipis. Segons les dades disponibles i les possibilitats d’establir una metodologia de 
càlcul vàlida, es pot determinar el potencial quantitatiu i/o qualitatius de gestió i prevenció de les 
actuacions. 

Degut a les dificultats existents per conèixer la quantitat total de residus municipals generats al 
municipi, tal i com es descriuen a l’apartat 5 del present document (presència de turisme de 
residus, possible recollida al Parc Verd de residus procedents d’altres municipis i desconeixement 

73 // Programa de prevenció i gestió de residus municipals d’Artà



de la quantitat recollida de certes fraccions al Parc Verd), no s’han pogut establir els potencials 
quantitatius. Els potencials qualitatius de cada actuació es poden veure a l’Annex 1. 

Un cop les actuacions del programa s’hagin implementat i els instruments de seguiment que es 
proposen per cadascuna d’elles s’hagin desenvolupat, es disposarà de dades concretes sobre els 
residus no generats, compostats, substituïts, reutilitzats, quantitat i qualitat de la recollida 
selectiva per cada fracció, etc. Aquestes dades serviran per determinar els potencials quantitatius
de les actuacions, ja que no és possible realitzar aquest càlcul en el moment actual. 

7.5 Altres estratègies municipals 

És important que altres estratègies educatives i/o comunicatives que es desenvolupin al municipi 
estiguin en consonància amb els objectius i plantejament del PPGR. Aquest és un factor clau de 
coherència, suma d'esforços i creació de sinergies però que, sovint, resulta difícil de materialitzar 
donat els mecanismes de funcionament interns dels ajuntaments (diversitat d'àrees de treball, 
planificació individualitzada dels esdeveniments, etc.).

En aquest sentit, es considera necessari, una vegada s'aprovi el Programa, presentar-lo (objectius
i actuacions a desenvolupar) de manera que es tingui en compte a les diferents àrees i serveis 
municipals implicats.

Alhora s’ha de tenir en compte l’establiment de missatges coherents entre les diferents actuacions
que prioritzin, en totes les campanyes educatives i comunicatives, la capacitat que té la 
ciutadania per realitzar actuacions ambientalment respectuoses i que facilitin el compromís 
d‘aquests i dels agents econòmics amb les accions proposades.
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8  Actuacions de gestió preventiva

8.1 Descripció de les actuacions

A continuació s’exposen en detall les actuacions que s'han desenvolupat per a cadascun dels 
àmbits d'actuació. Cadascuna està descrita en forma de fitxa individualitzada amb l'objectiu de 
transmetre de forma pràctica i precisa els continguts bàsics i les taques a desenvolupar.

Apartat Descripció
Títol i codi de l'actuació Codi identificatiu de l’àmbit d’aplicació sobre el qual actua l’estratègia

Objectiu Finalitat que busca assolir l’actuació
Descripció Característiques de l'actuació

Instruments Instruments de política municipal que són necessaris per dur a terme l'actuació
Potencial de gestió/prevenció Capacitat de l’actuació per fomentar la reducció de residus i/o millorar la recollida

selectiva i la gestió dels residus en general
Pressupost Costos previstos per al seu desenvolupament (aproximació)
Impacte social i econòmic Beneficis  socials  esperats  com  ara  creació  de  llocs  de  treball  o  creació  de

coneixement  i/o  capacitat  de  l’actuació  de  generar  beneficis  econòmics  sobre
alguns dels agents involucrats.

Actors implicats Agents que dinamitzen l’actuació i agents sobre els quals incideix l'estratègia.
Indicadors de valoració i 
seguiment

De quina manera es pot avaluar l’efectivitat i l’èxit de les actuacions aplicades,
amb l'obtenció de paràmetres i dades quantitatives.

Actuacions relacionades Actuacions  que  tenen  característiques  comunes  o  que  es  complementen  per
assolir objectius comuns

Finalitat de l’actuació Actuació dissenyada amb la finalitat principal de fomentar la prevenció de residus
o millorar la gestió dels residus

Exemples Recull d’experiències similars tant autonòmiques, estatals com internacionals

Taula 21: Apartats de les fitxes de les actuacions

8.2 Instruments de gestió preventiva 

Per tal de posar en marxa actuacions que garanteixin bons resultats és imprescindible la selecció i
combinació de diferents tipus d'instruments en funció de l'objectiu que es pretengui. Aquests 
instruments s'han de dirigir als diferents actors implicats. El desenvolupament dels instruments de
forma paral·lela i amb la participació de tots els actors permet crear sinergies que milloren els 
resultats obtinguts.

Cal remarcar que els instruments reguladors i econòmics haurien de partir del principi de 
responsabilitat del productor. 
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Figura 10.Agents i instruments implicats en la gestió preventiva de residus. Font: elaboració pròpia a partir de l’ARC 
(2008)

A la taula següent s’indiquen els els instruments que es poden utilitzar en la prevenció i gestió de
residus a nivell local i que s’indiquen a les fitxes d’actuació.
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Metodològics i Tècnics. El seu objectiu és assolir una reducció en el consum de 
recursos naturals, la minimització del contingut de substàncies tòxiques, la 
disminució de la quantitat de residus finals, l’increment de la recollida selectiva o 
de la qualitat de la mateixa, entre d’altres. 

Econòmics. El seu objectiu és aconseguir un canvi en la conducta dels agents 
implicats mitjançant una compensació o penalització econòmica.  

Normatius. El seu objectiu és assolir un canvi en el comportament de l’agent 
implicat mitjançant l’aprovació de normativa local que reguli l’actuació en matèria 
de gestió preventiva.   

Organitzatius. El seu objectiu és establir un sistema organitzatiu per tal de 
coordinar els diferents agents, institucions i processos implicats en la prevenció i 
gestió de residus.   

Comunicatius i educatius. El seu objectiu és assolir un canvi en el comportament 
de l’agent implicat mitjançant l’oferiment d’informació sobre el impactes 
ambientals associats a la generació de residus, els beneficis que suposa la 
prevenció i la recollida selectiva, així com les actuacions que es poden realitzar.    

Altres. El seu objectiu és complementar els objectius de la resta d’instruments 
facilitant que la seva realització es porti a terme de forma efectiva.     

INSTRUMENTS



Sigles Instruments
CE Comunicatius i educatius
CE1 Campanyes d'educació i comunicació
CE2 Activitats de formació: cursos, jornades, tallers i seminaris
CE3 Edició de publicacions: guies i manuals
CE4 Altres activitats d'educació i comunicació: exposicions, butlletins, articles de premsa, actes 

festius, difusió en xarxes socials
 
E Econòmics
E1 Bonificacions sobre la taxa de residus
E2 Subvencions municipals
E3 Taxes per a l'atorgament de llicències d'activitat i control i taxes per a l'aprofitament especial

del domini públic
E4 Sistema de dipòsit o fiança
E5 Tributs ambientals: taxes vinculades a la generació de residus (pagament per bossa, per ad-

hesiu o per contenidor, etc.)
E6 Compra pública centralitzada de materials (compostadors, bolquers reutilitzables...)

 
O Organitzatius
O1 Establiment d'acords: convenis de col·laboració i acords voluntaris
O2 Sistema organitzatiu per a coordinar els agents i processos implicats en la prevenció i gestió:

comissions de seguiment, grups de treball, plecs de contractació

 
N Normatius
N1 Ordenances municipals relacionades amb la gestió i prevenció
N2 Ordenances de temàtiques específiques: per regular l’ús de vaixella reutilitzable en actes 

festius, el compostatge casolà, etc.
 
MT Metodològics / tècnics
MT1 Compra ambientalment correcta
MT2 Bones pràctiques en edificis municipals
MT3 Organització d'esdeveniments públics
MT4 Ús d'autocompostadors i biotrituradores
MT5 Banc d’aliments
MT6 Millors tecnologies disponibles (MTDs)
MT7 Elaboració de protocols d’ús de serveis
MT8 Elaboració d’estudis de viabilitat, diagnosis, ecoauditories
MT9 Disseny de plataformes electròniques
 
A Altres
A1 Lloguer de materials

A2 Mercats i xarxes intercanvi SER

Taula 22: Els instruments i les seves sigles

A l’Annex 2 es presenta una taula de relació entre les actuacions proposades i els instruments que
fan servir.

8.3 Fitxes de les actuacions de gestió preventiva

A continuació es presenten les fitxes detallades de les actuacions proposades en el Programa de 
Prevenció i Gestió de Residus d’Artà per a cadascun dels àmbits d’actuació. 
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MO1
MO3, 
MO4, 

T3, T4
Incentivar la pràctica del compostatge Gestió

Objectiu

Incentivar la pràctica del compostatge individual i comunitari al municipi  

Descripció

L’autocompostatge és un procés senzill que permet gestionar la matèria orgànica en origen, reduint 

considerablement les tones recollides que actualment es gestionen fora del municipi, a Son Reus, i a 

canvi, obtenir-ne compost. Per tal de fomentar la pràctica del compostatge al municipi es proposa:

- Elaborar una diagnosi de la implantació del compostatge domèstic al municipi (famílies inscrites 

en campanyes anteriors, volum de compost generat, problemàtiques, etc). 

- Dissenyar una campanya de comunicació per a la promoció del compostatge domèstic 

- Programar cursos d’introducció al compostatge, regalar compostadors i realitzar visites de suport i 

seguiment als inscrits.

- Identificar punts estratègics (horts ecosocials, parcs, mercats, punt verd..) i actors socials amb 

voluntat d’impulsar un punt de compostatge comunitari, i facilitar eines per a la gestió d’aquest. Un 

cop implementat el sistema caldria realitzar una campanya informativa per trobar veïns/es a prop del 

punt de compostatge que hi vulguin participar. Seria recomanable que els punts de compostatge es 

complementessin amb un servei d’informació i assessorament sobre temàtica ambiental dirigit a la 

ciutadania.

- Per facilitar el procés de compostatge i obtenir-ne un bon compost es podrien oferir restes de poda 

triturades  per a particulars, per exemple al Punt Verd o bé oferir un servei de lloguer d’una 

biotrituradora. Així, a part de fomentar el seu aprofitament com a material per compostar, s’evitaria la 

crema de vegetació a foravila i s’incentivarien pràctiques que afavoreixen la fertilitat de la terra.

- També es proposa establir un sistema d’incentius econòmics a les famílies compostaires: bonificar 

les taxes, subministrar compostadors, servei de biotrituració gratuït o a preu reduït...

- Crear el premi al millor compost, i establir una diada anual per al foment del compostatge, 

l’intercanvi d’experiències i la millora del coneixement i la difusió d’aquesta pràctica.

Instruments

Comunicatius i educatius: CE1, CE2, CE3, CE4

Metodològics i tècnics: MT4

Econòmics: E1, E6

Altres: A1
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Potencial de prevenció / gestió

Segons la bossa tipus dels municipis que 

s’engloben en la categoria «Turisme – Rural», la 

matèria orgànica representa gairebé el 30% dels 

residus generats. S’estima que cada família genera 

entre 3 i 5 kg de matèria orgànica/dia.

La pràctica del compostatge permet gestionar in 

situ la matèria orgànica generada, estalviant així 

costos ambientals, econòmics i materials. A més, 

la pràctica del compostatge permet tancar el cicle 

de la matèria al utilitzar el compost obtingut per 

adobar plantes o horts

Pressupost

16.000 €

Impacte social i econòmic

La pràctica del compostatge permet reduir el 

volum de residus generats i, per tant dels costos de 

recollida, transport i tractament.  D’altra banda, el 

compostatge comunitari permet enfortir les 

relacions veïnals (experiències comunitàries, 

intercanvi d'experiències..) i esdevé un important 

element educatiu.

Actors implicats

Ciutadania, Ajuntament (Medi Ambient, Educació i 

Urbanisme), entitats educatives i ecològiques, 

operaris del punt verd

Exemples d’iniciatives similars

Compostatge domèstic a Marratxí

Compostatge comunitari a Barcelona

Indicadors de valoració i seguiment

- Nombre i perfil de famílies compostaires 

- Nombre de compostadors en funcionament 

(individuals i comunitaris)

- Estat dels compostadors (volum, humitat, 

temperatura, olors, fauna associada…)

- Estimació de la quantitat de FORM 

compostada

- Volum i qualitat del compost obtingut

- Nombre de demandes de poda triturada

- Nombre de lloguers de la biotrituradora

- Nombre de participants a la diada anual

- Nombre de cursos realitzats, participants 

inscrits i grau d’implantació després del curs

MO1
MO3, 
MO4, 

T3, T4
Incentivar la pràctica del compostatge Gestió

http://www.marratxi.es/compostatge/
http://www.bcnsostenible.cat/web/itinerari/compostatge-comunitari
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MO2 T1,T2Prevenció del malbaratament alimentari Prevenció

Objectiu

Evitar el malbaratament d’aliments i fomentar la seva compra i consum responsable 

Descripció

L’actuació consisteix, per una banda, en actuar preventivament evitant que es generin excedents 

alimentaris i, per l’altra, en buscar alternatives per aprofitar els excedents que finalment es generen. Es 

tracta d’accions de prevenció de la fracció orgànica factibles i molts cops senzilles de portar a terme, 

que poden comportar, a més, beneficis econòmics i socials. A aquestes pràctiques cal afegir-hi 

l’aprofitament dels aliments sobrers generats durant la preparació dels àpats. 

En primer lloc cal realitzar una diagnosi de la situació actual de malbaratament alimentari al municipi 

(per exemple, mitjançant caracteritzacions de residus) i, en funció dels resultats, marcar objectius de 

reducció i impulsar les iniciatives necessàries per assolir-los. Es proposa reduir el malbaratament 

alimentari a través de 3 canals diferenciats:

- Comerç i restauració: posant en contacte empreses donants de la restauració, el comerç i el 

càtering amb entitats socials que atenen col·lectius en risc social. Prèviament cal realitzar visites als 

possibles establiments i empreses generadores d'excedents alimentaris per a conèixer la tipologia de 

producte sobrant que generen, la quantitat, les condicions d'entrega, etc. i, per altra banda, visites als 

possibles receptors per a definir, també, les condicions de recepció dels aliments. Les iniciatives Pont 

Alimentari i Nevera Solidaria en són un exemple. De fet, a Artà ja existeix una proposta de projecte de 

Gelera Solidària per part d’Artà Solidari.

- Ciutadania: normalitzant el costum d’emportar-se el menjar sobrant quan es realitzen àpats fora de 

casa i sensibilitzant sobre bones pràctiques de compra, conservació i elaboració del menjar (mitjançant 

tallers, xerrades, material comunicatiu, etc.). El projecte Remenja'mmm tracta la prevenció des d’aquest 

punt de vista.

- Empreses i restauració: sensibilitzant-los i formant el personal sobre la implantació de bones 

pràctiques i pautes per aprofitar les restes de menjar generades i per minimitzar les quantitats 

d'aliments que caduquen o es deterioren abans de ser venuts. En el cas dels restaurants, actuant tant 

en la cuina com en la zona de menjador.



81 // Programa de prevenció i gestió de residus municipals d’Artà

Instruments 

Comunicatius i educatius: CE1, CE2, CE4

Econòmics: E1

Organitzatius: O1, 02

Metodològics i tècnics: MT5

Potencial de prevenció / gestió

Aquesta actuació inclou accions de prevenció de 

malbaratament alimentari senzilles i de fàcil 

execució, que poden tenir una gran incidència en 

la reducció de restes orgàniques i dels costos 

econòmics i ambientals derivats de la seva 

recollida i gestió. 

Pressupost

18.400€

Impacte social i econòmic

En funció del nombre d’acords establerts amb la 

restauració i comerços, es preveu la creació de 

més o menys llocs de treball per realitzar tasques 

logístiques de transport dels aliments. Aquestes 

tasques poden ser desenvolupades per entitats de 

l’economia social. A més, els excedents 

alimentaris del canal comerç i restauració serien 

destinats a persones amb pocs recursos 

econòmics.

Actors implicats

Ciutadania, activitats comercials de 

l’alimentació, equipaments amb serveis de 

menjador i restauració, entitats economia 

social, Ajuntament (Serveis Socials, Medi 

Ambient, Promoció econòmica)

Indicadors de valoració i seguiment

-Nombre de tallers de cuina d’aprofitament 

realitzats i nombre d’assistents

- Acords signats amb activitats comercials

- Nombre d’activitats de restauració i 

alimentació i equipaments amb servei de 

menjador o bar que apliquen mesures de 

prevenció

- Nombre d’empreses donants d’aliments

- Reducció del malbaratament alimentari (pes)

Exemple d’iniciatives similars

Pont Alimentari 

Remenja’mmm 

Solidaria 

MO2 T1,T2Prevenció del malbaratament alimentari Prevenció

http://www.pontalimentari.org/
http://www.remenjammm.cat/
http://neverasolidaria.org/
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MO3
MO1, 
MO4, 

T4

Preparació per a la reutilització de la 

fracció vegetal
Gestió

Objectiu

Aprofitar la fracció vegetal per aplicar-la als parcs i jardins del municipi, ja sigui mitjançant la pràctica 

del mulching o bé transformada en compost a través del procés de compostatge

Descripció

Les restes de jardineria i poda s’estan recollint actualment en grans quantitats al Parc Verd, significant 

elevats costos de gestió per al municipi. L’objectiu de la recollida selectiva de les restes vegetals és 

aprofitar aquest recurs valuós reciclant-lo en punts de compostatge, juntament amb la fracció orgànica, 

per aportar matèria seca imprescindible per al correcte desenvolupament del procés. 

Una altra opció és utilitzar la poda com a jaç protector o mulch. El “mulching” consisteix en cobrir el sòl 

amb una capa de material d’entre 5 i 10 cm de gruix en tota la superfície enjardinada/cultivada, amb 

l’objectiu de prevenir la pèrdua d’aigua del sòl per evaporació, incrementar-ne l’absorció, reduir el 

creixement de males herbes, aportar nutrients i mantenir unes bones condicions del sòl.

Per tal de dur a terme aquesta actuació caldria: 

- Realitzar un estudi del volum i tipologia de residus vegetals que es generen a les zones verdes del 

municipi, i definir les estratègies (mulching / fracció compostable) a adoptar en cada cas.

- Adquirir o llogar les eines  necessàries, com una biotrituradora, i establir un protocol d’ús per triturar 

la fracció vegetal i aplicar-la al sòl, o compostar-la.

- Realitzar activitats de formació per els operaris del servei de parcs i jardins i del Parc Verd sobre la 

gestió i preparació per a la reutilització de la fracció vegetal i de les accions a emprendre. 

- Oferir les restes de poda triturades i/o el servei de lloguer d’una biotrituradora a les famílies 

compostaires per fomentar l’aprofitament de les restes de vegetació.

- Incloure en els requisits de contractació del servei de jardineria, l’ús del mulching i el compost

Instruments 

Comunicatius i educatius: CE2 Econòmics: E1, E6 Organitzatius: O1, O2

Normatius: N1                  Metodològics i tècnics: MT4, MT7         Altres: A1, A2
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Potencial de prevenció i gestió

Aquesta actuació permetria recircular els residus 

procedents de la poda i la gestió d’espais verds 

municipals, i de particulars que disposen de 

volums considerables de restes vegetals. També 

es reduiria el consum d’aigua de reg i l’ús de 

productes fertilitzants i herbicides, gràcies a 

l’efecte protector i estructurant del mulch i el 

compost en el sòl

Pressupost

12.000 €

Impacte social i econòmic

Reducció dels elevats costos de gestió i 

tractament dels residus vegetals, de les despeses 

en la compra de fertilitzants, herbicides, etc. i del 

consum d’aigua per al reg. També es preveu 

l’enriquiment del teixit social i la creació de llocs 

de feina per la nova gestió. 

Actors implicats

Ciutadania, Ajuntament (Medi Ambient), 

personal de parcs, jardins i punt verd, empresa 

gestora, compostaires

Indicadors de valoració i seguiment

- Volum de poda triturada i recirculada

- Nombre de cursos realitzats, participants 

inscrits i grau d’implantació després del curs

- Volum i qualitat del compost obtingut

- Evolució de la terra on s’aplica el mulching i 

el compostatge

- Nombre de demandes de poda triturada

- Nombre de lloguers de la biotrituradora

- Adopció de clàusules per l’ús de mulching o 

compost en els plecs de contractació de les 

empreses de jardineria

Exemple d’iniciatives similars

Deixalleria de Palau-Solità i Plegamans

Reducció de les restes vegetals municipals per mi

tjà de l'ús com a mulching in situ, ARC

MO3
MO1, 
MO4, 

T4

Preparació per a la reutilització de la 

fracció vegetal
Gestió

http://www.palauplegamans.cat/pag1088/deixalleria-municipal.htm
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/prevencio/planificacio_de_la_prevencio/recull_materia_organica/MO_5_1_Mulching-in-situ.pdf
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/prevencio/planificacio_de_la_prevencio/recull_materia_organica/MO_5_1_Mulching-in-situ.pdf
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MO4
MO1, 
MO3, 
T1,T3

Millora de la recollida i el tractament de 

la FORM
Gestió

Objectiu

Promocionar i comprovar l’ús de la bossa compostable i incidir en el tractament in situ de la FORM

Descripció

La utilització de poals airejats combinats amb l’ús de bosses compostables permet reduir el pes dels 

residus orgànics (fins a un 30% en alguns casos), evitar la olor de fermentat i allargar la vida útil de les 

bosses. Tot i que a Artà ja es va optar per aquest sistema, tant sols la meitat dels residents acaben 

utilitzant els poals airejats i les bosses compostables, segons els operaris d’URBAN que fan la recollida. 

Es proposa, per tant:

- Proporcionar poals airejats per la FORM per als veïns que no l’estiguin utilitzant

- Actualment l’ús de la bossa compostable està recomanat i el seu ús està bastant acceptat, però no es 

fa un control estricte dels ciutadans i generadors que ho incompleixen. Per això, es proposa realitzar 

una jornada de formació per als operaris de la recollida selectiva i del Parc Verd (per exemple, perquè 

prestin atenció en la bossa en la que la població entrega la matèria orgànica). 

- Tornar a realitzar una campanya per fomentar l’ús de bosses compostables i de poals airejats i 

realitzar una correcta separació de la FORM, incidint especialment en els generadors singulars que són 

els que presenten majors dificultats. 

- D’altra banda, també es podria estudiar la possibilitat de que aquesta fracció residual es pogués 

recollir a doll.

A més, per poder tenir millor accés a les bosses compostables i al mateix temps reduir l’ús d’algunes 

bosses de plàstic es proposa:

- Promoure acords amb els comerços de la vila perquè distribueixin bosses compostables, ja sigui 

incorporant-les a la seva oferta o substituint les bosses de plàstic que proporcionen als seus clients 

amb la compra per compostables.

D’altra banda, per tal de fer més eficient el sistema de recollida i gestió de la matèria orgànica aquesta 

s’hauria de tractar en una planta de compostatge pròxima al municipi (com la proposada a Santa 

Margalida) o en el mateix municipi d’Artà. Aquesta instal·lació es podria aprofitar per gestionar també 

les restes de poda i per tancar el cicle amb l’aprofitament del compost. Per aquest motiu, des de 

l’Ajuntament haurien de vetllar i insistir per aconseguir-ho.
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Potencial de prevenció / gestió

L’ús del poal airejat combinat amb la bossa 

compostable pot arribar a significar una reducció 

al voltant del 30% del pes dipositat. A més, l’ús 

de bosses compostables permet millorar el procés 

de compostatge.

D’altra banda, gestionar la matèria orgànica en 

una planta de compostatge pròxima al municipi 

permetria fer més eficient el sistema de recollida i 

gestió d’aquesta fracció. 

Pressupost

28.300€

Impacte social i econòmic

Aquesta millora en la recollida i tractament de la 

FORM permetria reduir les despeses i els 

impactes del seu transport i tractament a Son 

Reus. 

Actors implicats

Ciutadania, Ajuntament (Medi Ambient), 

comerços, generadors singulars, personal de 

parcs, jardins i punt verd, empresa gestora, 

compostaires

Indicadors de valoració i seguiment

- Nombre de poals airejats distribuïts

- Nombre d’acords establerts amb comerços

- Nombre de bosses distribuïdes

- Nombre de jornades de formació i nombre 

d’operaris assistents a les jornades de formació 

Exemple d’iniciatives similars

Conveni col·laboració entre Ajuntament de Prad

ell de la Teixeta, comerços i empresa distribu

ïdora de bosses
Estudi de la implantació del compostatge de la

 fracció orgànica de residus municipals a pet

ita escala, ARC 2009

MO4
MO1, 
MO3, 
T1,T3

Millora de la recollida i el tractament de 

la FORM
Gestió

Instruments

Comunicatius i educatius: CE1, CE2

Econòmics: E1, E2

Organitzatius: O1

https://www.seu-e.cat/documents/1890047/0/CONVENI+COLABORACIO+DISTRIBUCI%C3%93+BOSSES+COMPOSTABLES/259e0df1-2b4d-48a5-a8fe-f5d151bb2662
https://www.seu-e.cat/documents/1890047/0/CONVENI+COLABORACIO+DISTRIBUCI%C3%93+BOSSES+COMPOSTABLES/259e0df1-2b4d-48a5-a8fe-f5d151bb2662
https://www.seu-e.cat/documents/1890047/0/CONVENI+COLABORACIO+DISTRIBUCI%C3%93+BOSSES+COMPOSTABLES/259e0df1-2b4d-48a5-a8fe-f5d151bb2662
http://residusrecursos.cat/uploads/activitats/docs/20170421115701.pdf
http://residusrecursos.cat/uploads/activitats/docs/20170421115701.pdf
http://residusrecursos.cat/uploads/activitats/docs/20170421115701.pdf
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E1 T1, T2Promoció de l’aigua del grifó Prevenció

Objectiu
Promoció de la substitució d’aigua envasada per aigua del grifó en el canal HORECA i a la ciutadania.

Descripció

El consum d'aigua envasada a les Illes Balears és molt superior a la mitjana espanyola. Segons dades 

del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA) del 2018  a les Balears es distribueixen  

117,6 kg/habitant d’aigua envasada (envàs + aigua), equivalent a 118 litres per habitant/any, davant els 

valors d’Espanya de 60,3 kg/habitant i 61 litres per habitant/any. S’estima que només la meitat dels 

balears consumeixen aigua de l’aixeta.  La mala qualitat registrada els anys 90 en alguns municipis de 

les illes, el mal gust de l'aigua de l'aixeta, la millora del nivell adquisitiu i les agressives estratègies de 

màrqueting són alguns dels factors que expliquen aquest augment del consum de l'aigua embotellada. 

Tot i això les analítiques realitzades sobre l’aigua d’aixeta d’Artà indiquen que aquesta és de bona 

qualitat i suficient per al consum humà. 

Per tal d’incentivar el consum d’aigua d’aixeta es proposa:

- Realitzar una recerca d’analítiques i estudis sobre la qualitat de l’aigua de la xarxa d’Artà i realitzar 

un estudi comparatiu amb l’aigua embotellada. També es proposa incloure a l’estudi l’anàlisi dels 

diferents sistemes existents en filtració, purificació i osmosi.

- Implantar un sistema de subvencions i/o de bonificacions a la taxa d’escombraries per a la 

instal·lació de sistemes de filtració i purificació de l’aigua del grifó en el canal HORECA (Hotels, 

Restaurants i Cafeteries) i establiment d’acords amb els establiments que adoptin sistemes de filtració 

per tal que ofereixin aigua filtrada als seus clients.

- Dissenyar una campanya de promoció del consum d’aigua del grifó, amb difusió de les 

conclusions de l’estudi (a les xarxes, premsa, ràdio, etc), identificació dels establiments que ofereixen 

aigua filtrada, i convocatòria de subvencions per a l’adquisició de sistemes de filtració.

- Instal·lació de fonts d’aigua a la via pública i en equipaments d’ús municipal (esportius i 

educatius principalment) i campanya de promoció del consum d’aquesta aigua. 

Aquesta actuació es podria lligar al Pla Municipal de Drogues que recomana la distribució gratuïta 

d’aigua envasada en festes i bar. L’ aigua envasada es podria substituir per aigua del grifó filtrada.
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Instruments 

Comunicatius i educatius: CE1, CE3

Econòmics: E1, E2, E6

Organitzatius: O

Metodològics i tècnics: MT2

E1 T1, T2Promoció de l’aigua del grifó Prevenció

Potencial de prevenció/gestió

Aquesta actuació permetria reduir 

considerablement el consum d’aigua embotellada i, 

per tant dels impactes derivats de la fabricació, 

recollida i tractament de les botelles de plàstic

Pressupost

24.700€

Impacte social i econòmic

Reducció dels costos i tractament d’una part 

important de la fracció de recollida selectiva 

d’envasos

Actors implicats

Ciutadania, Ajuntament (Medi Ambient, Promoció 

econòmica, Educació, Urbanisme, Sanitat), hotels, 

restaurants, cafeteries, centres esportius i 

educatius

Exemple d’iniciatives similars

Regala’t aigua. Els restaurants de Reus serveix

en aigua de l’aixeta

Etxeko ura, campanya de promoció del 

consum d’aigua de l’aixeta a restaurants del 

País Basc

Comerç + Sostenible a Barcelona. Menys envas

os al restaurant amb aigua de l’aixeta

Indicadors de valoració i seguiment

- Nombre de visites a les publicacions, 

notícies i informes generats

- Nombre d’establiments del canal HORECA 

que han implantat sistemes de filtratge 

d’aigua

- Nombre de fonts d’aigua instal·lades

- Nombre de subvencions o bonificacions 

atorgades

- Nombre d’aparicions a la premsa, ràdio, etc.

 

http://sostenible.cat/noticia/els-restaurants-de-reus-serviran-aigua-de-laixeta-16
http://sostenible.cat/noticia/els-restaurants-de-reus-serviran-aigua-de-laixeta-16
http://ekogunea.eus/es/ekogunea/consumo-verde/etxeko-ura/3-9-12/
https://www.youtube.com/watch?v=zMHSIiAu7xo
https://www.youtube.com/watch?v=zMHSIiAu7xo
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E2 T4
Consolidació del servei de lloguer i 
neteja de vaixella i tassons reutilitzables

Prevenció

Descripció

L’organització d’esdeveniments festius és un bon moment per incorporar estratègies de prevenció de 

residus. Cal tenir en compte que en molts d’aquests actes s’utilitzen tassons, plats i coberts que, si són 

d’un sol ús, esdevenen un dels residus principals generats, que no es recuperen i van directament a 

tractaments finalistes, amb els impactes ambientals que comporten. Tot i que l’Ajuntament d’Artà ja 

disposa de tassons reutilitzables a l’abast de la ciutadania, aquesta actuació pretén consolidar aquest 

servei, incloent altres elements de vaixella reutilitzable i oferint un servei integral (rentat i lloguer). Per 

aconseguir la substitució de la vaixella d’un sol ús per materials reutilitzables, es contemplen 3 línies 

d’actuacions:

- Impuls d’un servei de préstec i neteja de vaixella reutilitzable (tassons, plats, coberts i elements 

d’emmagatzematge) per a ús de tota la ciutadania, en la celebració d’àpats i actes festius particulars de 

veïns i entitats, així com en els actes públics organitzats per l’Ajuntament. Aquesta acció s’ha 

dimensionat per 200 comensals. Cal que l’Ajuntament elabori un protocol d’ús i gestió del servei. Pel 

que fa al rentat i assecat dels materials, es proposa que aquests treballs es realitzin en un espai 

habilitat a la deixalleria. En esdeveniments més multitudinaris, els tassons i vaixella es poden llogar a 

empreses externes, que sovint també realitzen el servei de neteja d’aquests.

- Realització d’acords amb empreses i/o entitats que vénen begudes i menjar en els actes festius 

perquè utilitzin tassons i la vaixella reutilitzable. A més de l’ús en actes organitzats per l’Ajuntament, cal 

fomentar també l’ús en iniciatives privades que es localitzen en l’àrea d’influència de l’acte festiu. 

D’aquesta manera s’aconsegueix una ambientalització global de l’esdeveniment i una major 

conscienciació de la ciutadania que hi participa.

- Establiment d’elements de comunicació i sensibilització necessaris per garantir la màxima difusió i 

el correcte funcionament del sistema de préstec dels materials reutilitzables amb l’objectiu d’assolir alts 

nivells de retorn.

 

  

Objectiu

Promoure la substitució de tassons i vaixella d’un sol ús per elements reutilitzables en la celebració 

d’actes i esdeveniments festius 
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E2 T4
Consolidació del servei de lloguer i 
neteja de vaixella i tassons reutilitzables

Prevenció

Instruments

Comunicatius i educatius: CE1

Econòmics: E2,E3, E4

Organitzatius: O1, O2

Normatius: N2

Metodològics i tècnics: MT3, MT7

Altres: A1

Pressupost

10.300€

Impacte social i econòmic

L’ús de vaixella reutilitzable suposa un estalvi 

econòmic en la compra de materials d’un sol ús 

tant per particulars, entitats o administracions i 

en la recollida i neteja dels espais on té lloc 

l’esdeveniment.

Potencial de prevenció/gestió

Malgrat no representar una gran quantitat de 

residus, l’ús de vaixella reutilitzable sí que 

representa una acció de prevenció i reutilització 

molt didàctica i amb repercussió a una part 

important de la població. 

Actors implicats

Ajuntament (Medi Ambient, Cultura, Promoció 

econòmica), promotors d’actes, ciutadania, 

entitats,  bars i venedors ambulants de begudes i 

menjar

Indicadors de valoració i seguiment

- Nombre de demandes del servei de vaixella 

reutilitzable

- Estimació de la reducció de tassons i vaixella 

d’un sol ús

- Nombre d’acords signats per a l’ús d’elements 

de vaixella reutilitzables

- Nombre i percentatge d’espais on s’ha utilitzat 

vaixella reutilitzables

Exemple d’iniciatives similars

Vaixella reutilitzable – Ajuntament de Barcelona

Lloguer de gots i vaixella reutilitzables – Castellb

isbal

Ecofestes - lloguer i rentat de vaixella 

reutilitzable

http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/residu-zero/reutilitzacio/vaixella-reutilitzable
https://www.castellbisbal.cat/tots-els-serveis/servei-de-lloguer-de-gots-i-vaixella-reutilitzables.html
https://www.castellbisbal.cat/tots-els-serveis/servei-de-lloguer-de-gots-i-vaixella-reutilitzables.html
http://www.ecofestes.com/
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O1 T3
Increment de la recollida selectiva d’oli 
domèstic usat

Gestió

Objectiu

Augmentar la recollida selectiva d’oli domèstic usat per a la seva posterior valorització com a biodièsel 

Descripció

L’oli domèstic usat és un residu que constitueix una de les principals causes de contaminació de les 

aigües residuals municipals (dificulta la depuració i obstrueix les canonades) degut a mals hàbits de la 

ciutadania (costum d’abocar-lo a la pica, al vàter o llençar-lo a la brossa) i l’escàs reciclatge.  Aquesta 

actuació busca fomentar la recollida d'oli usat a través de la participació activa de la ciutadania 

mitjançant la implantació de més punts de retorn (actualment tan sols es recull al Parc Verd i a l’Àrea 

d’Aportació) i augmentant la sensibilització ambiental respecte l’aprofitament d’aquest residu per ser 

utilitzat com a matèria primera per a la fabricació de biocombustibles. Per facilitar la participació 

ciutadana i incrementar la recollida d’aquest oli, es proposa: 

- L’habilitació de més punts de recollida d’oli al municipi.  Es proposa la instal·lació de contenidors 

específics per la recollida d’oli usat ubicats en espais tancats com ara  escoles, equipaments culturals, 

esportius o espais privats d’empreses que vulguin col·laborar,  i/o implementar una recollida domiciliària 

periòdica i sota petició prèvia a l’Ajuntament o a l’entitat concessionària. En aquests contenidors l’oli 

s’hauria de dipositar en ampolles de plàstic reutilitzades i tancades (d’aigua, refrescos...) o bé en un 

envàs específic que l’Ajuntament podria distribuir gratuïtament. 

- Opcionalment es pot posar a disposició de la ciutadania recipients retornables per fer la recollida. 

Aquests es podrien passar a recollir gratuïtament pel Parc Verd, el vestíbul de l’Ajuntament o en aquells 

punts que es considerin més oportuns. El servei de recollida, buidat i neteja d’aquests recipients es 

podria prestar per part d’una entitat social. 

-Paral·lelament caldrà dur a terme una campanya informativa de l’actuació, explicant el sistema de 

recollida proposat i indicant els beneficis ambientals vinculats amb la recollida i valorització de l’oli usat 

(estalvi de combustibles fòssils, estalvi econòmic en la depuració d'aigües residuals, estalvi d'emissions 

de CO2 a l'atmosfera, etc.).
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O1 T3
Increment de la recollida selectiva d’oli 
domèstic usat

Gestió

Pressupost

10.800€

Potencial de prevenció/gestió

Aquesta actuació permetria incrementar la 

recollida selectiva de l’oli usat, comportant grans 

beneficis ambientals (reducció en origen de la 

contaminació d’aigües residuals i d’emissions de 

gasos d’efecte hivernacle mitjançant la 

valorització d’aquest residu com a 

biocombustible).

Actors implicats

Ciutadania, entitats economia social, 

Ajuntament (Medi Ambient), gestors autoritzats

Exemple d’iniciatives similars

Campanya de sensibilització per a la recollida de

 l'oli domèstic usat a Tarragona

Sistema de recollida d’oli a Palma

Sistema de recollida d’oli a Barcelona

Projecte Claki – sistema de recollida i reciclatge 

d’oli

Indicadors de valoració i seguiment

- Nombre de punts de retorn instal·lats

- Litres d’oli usat recollit i comparació amb la 

quantitat d’oli usat recollit actualment

- Nombre d’usuaris que fan ús del servei de 

recollida d’oli domiciliària o dels contenidors

Impacte social i econòmic

Creació de llocs de treball que podrien ser ocupats 

per a persones amb risc d'exclusió social i laboral. 

Instruments 

Comunicatius i educatius: CE1

Organitzatius: O1, O2

Metodològics i tècnics: MT2, MT7

http://www.dipta.cat/ca/campanya-de-sensibilitzacio-la-recollida-de-loli-domestic-usat-als-municipis-del-camp-de-tarragona-i
http://www.dipta.cat/ca/campanya-de-sensibilitzacio-la-recollida-de-loli-domestic-usat-als-municipis-del-camp-de-tarragona-i
https://www.emaya.es/ca/actualitat/actualitat/2018/11-01-2018/
http://ajuntament.barcelona.cat/gracia/ca/noticia/barcelona-incorpora-un-nou-sistema-de-recollida-doli-de-cuina-usat
https://www.claki.cat/
https://www.claki.cat/
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T1
MO2, 
MO4, 

E1, E2
Ambientalització del sector turístic Prevenció i 

gestió

Descripció

El sector turístic té un pes cada vegada més important en la generació de residus, especialment en 

temporada alta, i és un factor que genera desequilibris en el sistema de gestió de residus del municipi. 

Per tractar específicament aquest sector es proposen pràctiques de prevenció de residus en els 

establiments d’ús turístic i els habitatges de lloguer vacacional: 

- Elaborar un registre actualitzat d’establiments turístics i habitatges vacacionals del municipi. 

- Dissenyar una estratègia d’educació i comunicació amb els propietaris i gestors d’establiments i 

habitatges turístics. Contactar amb ells, convocar-los a una reunió informativa, facilitar-los bosses de 

separació selectiva, fulletons, cartells i materials en diferents idiomes per instal·lar als habitatges.

- Establir acords amb els propietaris i gestors d’establiments turístics perquè informin als seus clients, 

facin una correcta separació dels residus i impulsin mesures de prevenció com:  Instal·lar una 

compostera a l’exterior de l’habitatge; la instal·lació de filtres d’aigua del grifó per evitar el consum 

d’aigua embotellada i la substitució d’envasos i productes d’un sol ús.

- Per incentivar la participació en la correcta separació dels residus dels habitatges vacacionals i 

disseminats, es podria implementar un sistema de recollida domiciliària de gestió privada.

- Condicionar l’obtenció o renovació de la llicència municipal d’activitat al compliment de la 

normativa i a la signatura de l’acord. 

- Actualitzar les inscripcions dels habitatges i equipaments a les ITR i fer-ne revisions periòdiques 

per comprovar la correcta gestió dels residus. 

- Aplicació de les sancions econòmiques contemplades en l’ordenança municipal per aquells 

establiments i habitatges que incompleixen la normativa. I/o establir una fiança (retornable) per als 

establiments i habitatges que compleixin les normes de gestió de residus (si al cap de l’any no han 

tingut cap incidència, se’ls abonaria). 

- Crear un segell de certificació per als establiments turístics que apliquen bones pràctiques 

ambientals. Per això es proposa realitzar una campanya amb un equip d’educadors ambientals per 

realitzar una diagnosi que permeti identificar i certificar aquests establiments i, d’altra banda realitzar 

un pla d’acció amb mesures que podrien incorporar els establiments no certificats.  

Objectiu
Reduir el volum i tipologia de residus i millorar-ne la gestió a equipaments i habitatges d’ús turístic
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T1
MO2, 
MO4, 

E1, E2
Ambientalització del sector turístic Prevenció i 

gestió

Pressupost

25.500€

Impacte social i econòmic

Reducció de costos de la recollida de residus i de 

les incidències detectades al sistema PaP. 

Millora de la percepció social sobre el turisme.

Potencial de prevenció/gestió

L’actuació permetria reduir els residus generats 

en els establiments i habitatges turístics i 

incrementar la recollida selectiva dels residus, 

reduint significativament la fracció rebuig.

Actors implicats

Ajuntament (Medi Ambient, Promoció econòmica, 

Turisme), propietaris d’habitatges i equipaments 

d’ús turístic, turistes, ciutadans

Indicadors de valoració i seguiment

- Nombre d’habitatges i equipaments inscrits a la 

ITR

- Nombre de  mesures adoptades als habitatges i 

equipaments

- Nombre d’acords signats amb els propietaris i 

gestors

- Evolució de les incidències registrades als 

equipaments i habitatges, abans i després de la 

posada en marxa d’aquesta actuació

- Nombre de sancions implementades

Exemple d’iniciatives similars

Experiència en prevenció de residus a nivell de mu

nicipi turístic (Ajuntament de Palafrugell)

Xarxa Hotels Sostenibles Balears

Instruments

Comunicatius i educatius: CE1, CE2, CE3 

Econòmics: E1, E3, E5

Organitzatius: O1

Metodològics i tècnics: MT8

https://www.diaridegirona.cat/comarques/2009/05/24/palafrugell-promou-que-negocis-turistics-redueixin-residus/334084.html
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2009/05/24/palafrugell-promou-que-negocis-turistics-redueixin-residus/334084.html
http://xarxahotelsostenibles.com/
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T2  MO2, 
E1, T1

Identificació i promoció dels comerços de 
proximitat que faciliten una compra 
responsable

Prevenció

Objectiu

Realitzar actuacions per fomentar l’oferta i la demanda de productes respectuosos amb el medi ambient

Descripció

La finalitat de l’actuació és impulsar la sostenibilitat al comerç de proximitat com a element fonamental 

d’una oferta comercial i un consum conscient, aportant-li valor davant els consumidors. Amb aquesta 

actuació es pretén promoure la incorporació de bones pràctiques ambientals als comerços (reducció 

bosses, estalvi d’aigua, eficiència energètica, oferta de productes a granel o l’ús d’envasos 

retornables...), donar visibilitat i promoure els comerços que són respectuosos amb el medi ambient i 

que permeten a la ciutadania fer un consum responsable i, d’altra banda, facilitar a la ciutadania 

informació de reducció de residus i consum responsable a partir dels avantatges i l’oferta d’aquests 

comerços. Per aconseguir-ho es proposen les següents accions:

- Visitar, identificar i certificar els establiments que ofereixen productes i incorporen pràctiques 

responsables amb el medi ambient.

- Fomentar l’ús d’elements reutilitzables per fer la compra establint un servei de lloguer de senalles 

i bosses reutilitzables per les fruiteries. Segons la resposta dels comerços, es proposa fer una compra 

col·lectiva d’aquests articles i repartir-los als establiments perquè ells mateixos els lliurin als seus 

clients a canvi d’un dipòsit. Aquesta acció aniria acompanyada de materials de difusió com cartells 

perquè els comerços el pengin als establiments.

- A banda d’identificar els establiments que ja tenen una oferta sostenible, es proposa intervenir en 

altres comerços i serveis per tal que introdueixin bones pràctiques ambientals en la seva activitat 

(assessorament tècnic individualitzat, mitjançant una diagnosi i proposta de mesures a incorporar). 

Aquesta acció es podria desenvolupar amb la implicació de l’Associació Empresarial d’Artà. 

- Per tal de donar visibilitat i difondre els establiments que col·laboren en el foment de la prevenció de 

residus i el consum responsable del municipi, es proposa impulsar un seguit d’accions de difusió com 

l’elaboració de noticies i l’aparició als mitjans de comunicació locals i xarxes socials, l’elaboració d’una 

Guia de Consum Conscient amb informació pràctica sobre la prevenció i el consum responsable i els 

establiments del municipi que faciliten aquest model de consum i la realització de tallers de consum 

responsable per la ciutadania.

- Establir un sistema d’incentius econòmics vinculats a la taxa de fems per els establiments 

certificats.
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T2  MO2, 
E1, T1

Identificació i promoció dels comerços de 
proximitat que faciliten una compra 
responsable

Prevenció

Pressupost

10.000€

Potencial de prevenció/gestió

A través d’aquesta actuació es poden treballar 

molts conceptes de prevenció de residus com 

ara la reducció de residus tòxics, el consum de 

productes de proximitat, la venda de productes 

ecològics, la reducció de la generació 

d'envasos a través de la promoció de la venda 

a granel i d'envasos retornables, etc.

Actors implicats

Ajuntament (Medi Ambient, Promoció 

econòmica), establiments comercials, proveïdors,  

ciutadania

Indicadors de valoració i seguiment

- Nombre de comerços visitats i certificats

- Nombre de comerços ambientalitzats

- Nombre de bones pràctiques introduïdes 

- Nombre i tipologia de productes respectuosos 

amb el medi ambient oferts

- Nombre de comerços que ofereixen servei de 

lloguer de cabassos i/o bosses reutilitzables

- Repercussió de l’actuació als mitjans de 

comunicació i xarxes socials

Exemple d’iniciatives similars

Campanya comerç sostenible (Argentona)

Comerç Verd

Instruments 

Comunicatius i educatius: CE1, CE2, CE3, CE4

Econòmics: E1

Organitzatius: O1

Metodològics i tècnics: MT1

Impacte social i econòmic

Promoció i fidelització de clients per els 

comerços de proximitat que faciliten una 

compra responsable. Increment del 

coneixement per part de la ciutadania sobre els 

beneficis de fer un consum responsable. 

http://argentona.cat/document.php?id=41418
http://rezero.cat/campanyes-51790/comerverd/xarxes-comerc-verd
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T3

 MO1, 
MO4, 
T1, 

T2,T4, 
T5

Revisió del sistema de bonificació 
vinculat a la taxa de residus

Prevenció i 
gestió

Objectiu

Revisar el Programa ITR i elaborar un estudi de viabilitat de la implantació de sistemes de pagament per 

generació i de la introducció d’altres eines de bonificació 

Descripció

A l’Ordenança fiscal núm. 7 d’Artà s’inclouen un seguit de bonificacions en la taxa de residus a les que 

es poden acollir els habitatges, les empreses i els comerços que separen correctament els residus, si 

s’apunten al programa d’inspecció tècnica de residus (ITR). Des de la implantació del sistema porta a 

porta l’any 2014, la recollida selectiva s’ha mantingut en nivells alts, però, tot i l’existència del programa 

ITR, les dades indiquen que en els darrers dos anys la tendència a l’augment s’ha invertit i no s'observa 

una reducció en la generació de residus. 

Bonificar en base als resultats obtinguts de recollida selectiva, no és l’única opció existent a l’hora 

d’incentivar una millora en la recollida selectiva i en la reducció de residus. Hi ha altres opcions com ara 

aplicar una mesura fiscal de pagament per generació o bé bonificar als ciutadans en funció de l’ús que 

facin de la deixalleria municipal, de l’autogestió de la matèria orgànica mitjançant el compostatge o de 

l’ús de bolquers i/o elements d’higiene íntima reutilitzables, per exemple. A nivell comercial, també es 

poden establir bonificacions per als comerços que utilitzin la deixalleria municipal i pels comerços que 

permeten fer una compra responsable. Prèviament a la implantació de qualsevol mesura de bonificació 

vinculat a la taxa de residus cal realitzar un estudi de viabilitat que en permeti determinar quin és el 

sistema de bonificació més adient per a les característiques del municipi. Així l'actuació es concreta en:

- Revisar el Programa ITR: Revisar les bonificacions indicades a la Taula 12 de l’Ordenança fiscal, 

així com la metodologia i protocol a l’hora de realitzar les tasques de control i seguiment de les 

inspeccions tècniques de residus, que s’hauran de realitzar amb regularitat. Caldria incorporar major 

control en el programa, tenint en compte el lliurament de residus al Parc Verd i establir mecanismes de 

control d’infraccions i sancions exemplificants per aquells agents que no separen correctament (per 

exemple, evitant que s’acollin al programa ITR durant els tres anys següents a la infracció). 

- Elaborar un estudi de viabilitat de la implantació d’un sistema de pagament per generació : 

Aquests sistemes són una eina potent per fomentar la prevenció i el reciclatge. En el cas d’implantació 

caldrà establir instruments tècnics que permetin determinar les quantitats i els tipus de residus 

generats. La fórmula més habitual és la basada en determinar el volum generat. 
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T3

MO1, 
MO4, 
T1, 

T2,T4, 
T5

Revisió del sistema de bonificació 
vinculat a la taxa de residus

Prevenció i 
gestió

Pressupost

15.000€

Potencial de prevenció/gestió

Les mesures de bonificació vinculades a la 

taxa de residus són una bona eina per millorar 

la quantitat i qualitat de la recollida selectiva i 

reduir la generació de residus.

Actors implicats

Ajuntament (Medi Ambient, Economia), 

establiments comercials i ciutadania, servei de 

recollida de residus, operaris deixalleria

Indicadors de valoració i seguiment

- Nombre d’usuaris dels sistemes de bonificació 

- Quantitat de fracció resta recollida per habitant

- Percentatge de reducció de cada fracció 

associada a la implantació del sistema

- Estimació de les fugues del sistema (turisme de 

residus i abocaments incontrolats)

- Increment de la recollida selectiva en base als 

residus municipals generats

- Percentatge d’impropis en les fraccions dels 

residus municipals recollits selectivament

Exemple d’iniciatives similars

Pagament per generació de residus a Argentona

Pagament per generació de residus a Esporles

Pagament per generació de residus Binissalem

Project "PAYT", European Commission

Instruments 

Comunicatius i educatius: CE1

Econòmics: E1, E5

Normatius: N1, N2

Metodològics i tècnics: MT8

Descripció (continuació)

L’aplicació d'aquests sistemes hauria d'anar acompanyada dels mecanismes necessaris per evitar el 

"turisme de residus".

- Elaborar un estudi executiu d’implantació de bonificacions en base a l’ús de la deixalleria, la 

participació en iniciatives de prevenció.

Un cop definits i dissenyats els sistemes de bonificació a implantar en el municipi, caldrà establir un 

sistema d'avaluació i seguiment que permeti fer una valoració contínua dels resultats obtinguts i del 

compliment dels objectius fixats i així poder introduir canvis en cas necessari.

Impacte social i econòmic

Aquesta actuació permet premiar als 

ciutadans i activitats comercials que fan una 

bona correcta separació dels residus i  

incorporen mesures de prevenció.

http://www.argentona.cat/media/3600.pdf
http://sostenible.cat/noticia/esporles-implanta-una-pionera-taxa-de-residus-per-generacio-0
https://www.ajbinissalem.net/noticies/el-sistema-de-pagament-per-generacio-de-residus-implantat-a-binissalem-des-del-2012-objectiu-del-2025-per-a-tota-espanya-i-europa/
https://cordis.europa.eu/result/rcn/35278_en.html
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T4
 MO1, 
MO3, 

E2, O1, 
T3, T5

Millores a la nova deixalleria municipal Prevenció i 
gestió

Objectiu

Assegurar que la nova deixalleria es concebi com a eina d'educació ambiental, on s’hi desenvolupin 

activitats de reutilització i preparació per a la reutilització i s’hi garanteixi una separació eficient de les 

fraccions residuals.

Descripció

Per tal d’assolir els objectius indicats, fomentar l’ús de la deixalleria i assegurar el seu correcte 

funcionament caldria impulsar les següents mesures: 

- Desenvolupar campanyes de difusió i comunicació ambiental periòdiques. A més, realitzar una 

festa d’inauguració de la nova instal·lació i anualment fer actes de recordatori amb lliurament de premis 

als millors usuaris i fent retorn de la participació i el residus recollits.

- Assegurar que els operaris reben una bona formació i  tenen capacitat comunicativa per informar 

sobre la gestió que es fa dels residus a la instal·lació, aclarir dubtes que puguin tenir els usuaris i portar 

un registre dels residus aportats (mitjançant l’Artà Card).

- Garantir una bona i clara senyalització dels accessos a la instal·lació (ús de simbologia 

internacional) i dins de la mateixa. Ubicar un cartell ben visible a l'entrada on se'n recullin les 

característiques principals i posar plafons amb informació bàsica de cada residus, indicant si és 

reutilitzable, reciclable, perillós i el seu destí  i, complementàriament, afegir informació més detallada 

com la problemàtica ambiental, alternatives existents, etc. 

- Organitzar activitats educatives com ara visites guiades, tallers, xerrades i conferències de temàtica 

ambiental. Per aquest motiu és important que la instal·lació consti d’una Aula Ambiental. També és 

recomanable habilitar un espai lúdic per als usuaris amb servei de cafeteria.  

- Habilitar l’espai necessari per a la recollida dels residus indicats a l’Annex 4 i dedicar un espai de 

desballestament de mobles i altres voluminosos, per optimitzar la recuperació de materials i el seu 

transport i destinar els que es troben en bon estat a les instal·lacions de reutilització i preparació per la 

reutilització.

- Establir incentius econòmics per als usuaris i taxes per a l’ús de la deixalleria per als generadors 

singulars 

D’altra banda la deixalleria és un equipament idoni per a la incorporació dels següents elements: 

energies renovables per fer-ne ús a la deixalleria, gestió del servei de lloguer i neteja de tassons i 

vaixella reutilitzable i compostatge comunitari 
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T4
 MO1, 
MO3, 

E2, O1, 
T3, T5

Millores a la nova deixalleria municipal Prevenció i 
gestió

Pressupost

15.600€

Potencial de prevenció/gestió

Elevada, permetrà incrementar la quantitat i 

qualitat dels residus recollits disgregadament i 

fomentar la reutilització i preparació per a la 

reutilització al municipi.

Actors implicats

Ajuntament (Medi Ambient, Urbanisme, 

Educació), ciutadania, entitats economia 

social, operaris de la deixalleria  

Exemple d’iniciatives similars

Ambiteca (Sant Cugat del Vallès)

Aula Ambiental Sagrada Familia (Barcelona)

Viladecans Repara

Indicadors de valoració i seguiment

- Nombre d’usuaris de la deixalleria

- Nombre d’usuaris del servei de reutilització, 

reparació i intercanvi de béns

- Nombre de tallers i activitats realitzades i 

nombre d’assistents

- Quantitat de residus recollits per tipologia

- Quantitat i tipus de béns reutilitzats o 

residus preparats per a la reutilització

- Recull d’incidències detectades i mesures 

correctores aplicades

- Informes de seguiment i avaluació
Impacte social i econòmic

Creació de nous llocs de treball vinculats a les 

tasques d’educació ambiental i de reutilització i 

reparació de béns, part d’aquests sent 

susceptibles de ser ocupats per persones en risc 

d’exclusió social.

Apropar al ciutadà la cultura de la gestió dels 

residus i la reparació i customització d’objectes.

Enriquiment del teixit social (experiències 

comunitàries, intercanvi d'experiències..).

Estalvis econòmics en la gestió dels residus al 

incrementar la quantitat i qualitat de la recollida 

selectiva.

Instruments 

Comunicatius i educatius: CE1, CE2, CE4

Econòmics: E1, E5

Normatius: N2

Metodològics i tècnics: MT3, MT7

Altres: A1, A2

http://residus.gencat.cat/web/.content/home/lagencia/agenda/2017/07-05_Seminari_preparacio_EWWR/11_AJ-SANT-CUGAT_Deixalleria_Imma-Casajoana.pdf
http://aulambiental.org/inici/
http://www.viladecans.cat/ca/viladecansrepara
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T6 T3, T4Millores a la nova deixalleria municipal Prevenció i 
gestióT5

Foment de la reutilització i la preparació 
per a la reutilització a la deixalleria

Prevenció i 
gestió

Objectiu

Impulsar activitats de reutilització de béns i preparació per a la reutilització de residus i establir 

sistemes de control i traçabilitat dels objectes que entren i surten de la deixalleria.

Descripció

Segons s’estableix en l’Avantprojecte de la llei de residus i sòls contaminats de les Illes Balears: «Totes 

les deixalleries han d’incloure la recepció i emmagatzematge selectiu de productes usats i residus 

destinats a la seva reutilització o preparació per a la reutilització. Almenys per a residus d’aparells 

elèctrics i electrònics, mobles, tèxtils i altres en què es faci constar en la seva autorització.» El disseny 

de la nova deixalleria d’Artà preveu incorporar una instal·lació per a la reutilització de béns i la 

preparació per a la reutilització de residus. Per tant, es fa necessari la modificació de la normativa 

vigent indicant: el tipus de materials que es podran reutilitzar o preparar per a la reutilització;  

s’estableixin els mecanismes i condicions necessàries per possibilitar l’aprofitament d’aquests materials; 

el reglament de funcionament dels diferents espais de reutilització i preparació per la reutilització, etc. 

En el moment de realitzar tasques de reutilització i preparació per a la reutilització cal disposar d’un 

registre d’entrada i sortida de materials i una fitxa de control de les operacions realitzades (neteja, 

reparació, manteniment...), així com el recull de les incidències que puguin ocórrer. 

En aquest sentit, es proposa el disseny d’un sistema de traçabilitat que faciliti el seguiment, 

mitjançant etiquetes electròniques (codis de barra o QR). En aquesta etiqueta electrònica, s’hi aniria 

emmagatzemant tota la informació relacionada amb l’article de forma harmonitzada i podria ser 

fàcilment consultada per l’administració pública i ciutadania (informació de valor al consumidor com la 

garantia de qualitat), possibilitant un seguiment rigorós sobre les quantitats i destí d’objectes recollits i 

recirculats al municipi (RAEE, mobiliari, llibres...). 



101 // Programa de prevenció i gestió de residus municipals d’Artà

T5
Foment de la reutilització i la preparació 
per a la reutilització a la deixalleria

Prevenció i 
gestió

T3, T4

Descripció (continuació)

Per desenvolupar activitats de reutilització i de preparació per a la reutilització, la deixalleria hauria de 

constar dels següents espais: 

- Magatzem: receptacle on es guarden els objectes que poden  ser  reutilitzats  o  preparats  per  a  la  

reutilització  per, posteriorment, ser transportats a l’espai de reparació, botiga de segona mà, etc. o bé 

ser emmagatzemats fins que els recullen usuaris autoritzats (serveis socials o empreses de reinserció 

social, mitjançant l’establiment d’acords). Aquest espai hauria d’estar tancat per evitar furts.

- Espai de reparació: espai  equipat  amb  eines  per  netejar,  reparar  o  restaurar  els objectes  més  

usuals (palets, mobles, RAEE...) per realitzar operacions de preparació per a la reutilització per part 

dels operaris del taller. També es podria adequar un espai per a la realització de cursos de reparació i 

tallers de upcycling orientats a la ciutadania i/o per a què els ciutadans puguin dur a terme auto-

reparacions. Aquest espai hauria d’estar gestionat per experts amb coneixements en reparació, 

pertanyents a empreses de l’economia social, que podrien assessorar als visitants que ho desitgessin. 

En aquest sentit, també es podrien establir acords amb els serveis tècnics de diferents marques 

d’aparells, de manera que quan l’article no es pogués reparar al taller, s’oferís un servei d’intermediació 

(contacte i trasllat objecte) entre l’usuari i el servei tècnic.

- Espai d’intercanvi i/o botiga de segona mà: l’espai  d’intercanvi hauria de ser de lliure accés per 

la ciutadania i és on s’efectuaria la transferència d’una mercaderia d’un subjecte a un altre a canvi 

d’una altra mercaderia. El procés d’intercanvi es pot realitzar de forma gratuïta o mitjançant un sistema 

de punts vinculats a l’Artà Card. També es pot habilitar un espai per la instal·lació d’una botiga de 

segona mà on s'oferissin els objectes reparats i recuperats a la deixalleria. Aquest espai hauria d’estar 

molt acotat i dissenyat de forma atractiva per afavorir la compra dels articles.

- Espai polivalent: En aquest espai s’hi podrien realitzar mercats d’intercanvi o de segona mà 

puntuals oberts la ciutadania en general i, d’altra banda, xerrades, tallers i exposicions relacionades 

amb la gestió i prevenció de residus, l’economia circular, etc.

Aquesta actuació hauria d’anar acompanyada d’una campanya de comunicació per difondre el servei 

i la programació de les activitats.  
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T5
Foment de la reutilització i la preparació 
per a la reutilització a la deixalleria

Prevenció i 
gestió

T3, T4

Pressupost

21.000€

Potencial de prevenció/gestió

Incrementar la reutilització i preparació per a la 

reutilització al municipi (actualment pràcticament 

inexistent), bona part dels residus que serien 

gestionats s’estan destinant, actualment, a 

eliminació.

Actors implicats

Ciutadania, entitats de l’economia social, 

reparadors professional, gestors de residus, 

Ajuntament (Medi Ambient, Urbanisme, 

Educació, Promoció  econòmica)

Indicadors de valoració i seguiment

- Quantitat de productes i residus (classificats 

per tipologies) reutilitzats o preparats per la 

reutilització

- Temps mig dedicat a la incorporació de les 

dades requerides pel sistema de traçabilitat per 

part dels operaris

- Nombre de tallers de reparació i activitats 

d’educació ambiental  dutes a terme

- Nombre d’assistents als tallers de reparació i 

activitats d’educació ambiental

Impacte social i econòmic

Un servei d’aquestes característiques pot suposar 

la creació de nous llocs de treball, susceptibles 

de ser ocupats per persones en risc d’exclusió 

social. D’altra banda, permet apropar al ciutadà 

la cultura de la reparació i customització 

d’objectes, posant al seu abast les eines i 

coneixements necessaris per dur a terme 

aquestes activitats. 

Instruments 

Comunicatius i educatius: CE1, CE2 

Organitzatius: O1, O2

Normatius: N1

Metodològics i tècnics: MT7, MT9

Altres: A2

Exemple d’iniciatives similars

Centre de preparació per la reutilització de Fu

ndació Deixalles a Manacor

Recuprat

Viladecans repara

Projecte WEEE trace

Repair Cafès

http://www.deixalles.org/area-ambiental/
http://www.deixalles.org/area-ambiental/
http://www.elprat.cat/urba/residus-i-neteja/recuprat
http://www.viladecans.cat/ca/viladecansrepara
https://www.ecolec.es/iniciativa/proyecto-weee-trace/
https://repaircafe.org/en/


8.4 Resum de les actuacions

A continuació es mostra l’anàlisi de les característiques de les actuacions proposades en relació a
la creació de dinàmiques i sinergies entre elles.

Així, es destaca la temporalitat de cada actuació, els principals instruments vinculats a cadascuna
i la interrelació entre elles.

Temporalitat de les actuacions

• Actuacions puntuals (P): actuacions relacionades amb campanyes puntuals. La seva 
incidència es manté, en la majoria de casos, durant l’aplicació de l’actuació  i el període 
immediatament posterior. A fi de crear dinàmiques, les actuacions puntuals s’han de 
repetir de forma periòdica, com a recordatori, fins que es consolidin les pràctiques.

• Actuacions contínues (C): actuacions que, una vegada implantades, i degut a les seves 
pròpies característiques, segueixen vigents en el temps. Per la qual cosa, generen 
dinàmiques locals de forma pràcticament automàtica.

Finalitat de les actuacions

• Actuacions de prevenció: actuacions que tenen com a objectiu principal reduir la generació
dels residus municipals, incidint en un o diversos fluxos residuals. 

• Actuacions de gestió: actuacions que tenen com a finalitat principal millorar la gestió dels 
residus municipals, principalment incrementat la quantitat i qualitat de la recollida 
selectiva i fomentant la preparació per la reutilització.

• Actuacions de prevenció i gestió: actuacions que tenen la finalitat tant d’incidir en la 
prevenció com en la gestió dels residus.

Relació entre les actuacions

Existeixen actuacions que guarden una relació entre elles de manera que la seva aplicació en 
paral·lel en la majoria de casos permet aprofitar i estalviar recursos i afavoreix uns millors 
resultats. A més, les diferents actuacions per tipus de fluxos si s’apliquen de forma conjunta 
comportaran una millora dels resultats de prevenció d’aquell flux.
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Flux Actuació Temporalitat Finalitat
principal

Actuacions
relacionades

Matèria
orgànica

MO1. Promoció del compostatge individual i 
comunitari

C Gestió
MO3, MO4, T3,

T4
MO2. Prevenció del malbaratament alimen-
tari

P Prevenció T1, T2

MO3. Preparació per a la reutilització de la 
fracció vegetal

C Gestió MO1, MO4, T4

MO4. Millora de la recollida i tractament de 
la FORM

P Gestió
MO1, MO3,

T1,T3

Envasos 
E1. Promoció de l’aigua del grifó P Prevenció T1, T2

E2. Consolidació del servei de lloguer i neteja
de vaixella i gots reutilitzables

C Prevenció T4

Oli vegetal
O1. Increment de la recollida selectiva d’oli 
domèstic usat

C Gestió T3

Transversal

T1. Ambientalització del sector turístic P
Prevenció i

gestió
MO2, MO4, E1,

T3
T2. Identificació i promoció dels comerços de
proximitat que faciliten una compra respon-
sable

P Prevenció MO2, E1, T3

T3. Revisió del sistema de bonificació vincu-
lat a la taxa de residus

C
Prevenció i

gestió
MO1, MO4, T1,

T2, T4, T5

T4. Millores a la nova deixalleria municipal P
Prevenció i

gestió
MO1, MO3, E2,

O1, T3, T5
T5. Foment de la reutilització i la preparació 
per a la reutilització a la deixalleria

C
Prevenció i

gestió
T3, T4

Taula 23: Actuacions de gestió preventiva de residus i la seva interrelació
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8.5 Valorització de les actuacions

Per a la valoració de les diferents actuacions s’ha aplicat una avaluació multi-criteri en base a 
quatre criteris inclosos a les fitxes: 

a) Potencial de prevenció/gestió
b) Pressupost
c) Impacte social i econòmic
d) Actors implicats

Per cadascun d’aquests criteris s’ha determinat el seu grau d’impacte o potencial i se li ha atribuït 
un valor: 

Elevat (en el cas de les inversions, baixes): 3 punts
Mig: 2 punts
Baix (en el cas de les inversions, altes): 1 punt

A continuació s’indica el potencial de cada actuació en base als 4 criteris que s’han definit 
anteriorment de l’avaluació multi-criteri.

Actuació
Potencial de
prevenció i

gestió
Pressupost

Impacte
social i

econòmic

Actors
implicats

MO1. Promoció del compostatge individual i 
comunitari

MO2. Prevenció del malbaratament alimentari

MO3. Preparació per a la reutilització de la 
fracció vegetal
MO4. Millora de la recollida i tractament de la 
FORM

E1. Promoció de l’aigua del grifó

E2. Consolidació del servei de lloguer i neteja 
de vaixella i gots reutilitzables
O1. Increment de la recollida selectiva d’oli do-
mèstic usat

T1. Ambientalització del sector turístic

T2. Identificació i promoció dels comerços de 
proximitat que faciliten una compra responsa-
ble
T3. Revisió del sistema de bonificació vinculat 
a la taxa de residus

T4. Millores a la nova deixalleria municipal

T5. Foment de la reutilització i la preparació 
per a la reutilització a la deixalleria

Taula 24: Valorització de les actuacions
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En funció del valor obtingut en la valoració multi-criteri s’han ordenat les 12 actuacions de major 
a menor puntuació (Taula 25). 

Actuació Puntuació 

MO2. Prevenció del malbaratament alimentari 10

T4. Millores a la nova deixalleria municipal 10

T5. Foment de la reutilització i la preparació per a la reutilització a la deixalleria 10

E2. Consolidació del servei de lloguer i neteja de vaixella i gots reutilitzables 10

MO3. Preparació per a la reutilització de la fracció vegetal 10

T2. Identificació i promoció dels comerços de proximitat que faciliten una compra 
responsable

9

MO1. Promoció del compostatge individual i comunitari 9

MO4. Millora de la recollida i tractament de la FORM 8

T1. Ambientalització del sector turístic 8

T3. Revisió del sistema de bonificació vinculat a la taxa de residus 8

O1. Increment de la recollida selectiva d’oli domèstic usat 8

E1. Promoció de l’aigua del grifó 7

Taula 25: Priorització de les actuacions
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9  Proposta de calendari d'implantació 

A continuació s'inclou la proposta de calendari d'implantació per a les actuacions definides al 
Programa. Aquest cronograma s'ha establert basant-se en una priorització de les actuacions 
tenint en consideració diversos criteris: els fluxos residuals d'incidència, la participació i el grau 
d'acceptació dels agents implicats, la complexitat de la implantació i els recursos humans i 
econòmics disponibles per a desenvolupar l'acció, els costos associats i la seva viabilitat 
econòmica a curt i mig termini, els resultats potencials de prevenció i la interrelació entre 
actuacions.

Flux Actuació 2019 2020 2021 2022 2023

Matèria 
orgànica

MO1. Promoció del compostatge individual i comunitari

MO2. Prevenció del malbaratament alimentari

MO3. Preparació per a la reutilització de la fracció vegetal

MO4. Millora de la recollida i tractament de la FORM

Envasos 
E1. Promoció de l’aigua de grifó

E2. Consolidació del servei de lloguer i neteja de vaixella i 
gots reutilitzables

Oli vegetal O1. Increment de la recollida selectiva d’oli domèstic usat

Transversals

T1. Ambientalització del sector turístic

T2. Identificació i promoció dels comerços de proximitat 
que faciliten una compra responsable

T3. Revisió del sistema de bonificació vinculat a la taxa de
residus

T4. Millores a la nova deixalleria municipal

T5. Foment de la reutilització i la preparació per a la reuti-
lització a la deixalleria

Implantació

Seguiment

Taula 26: Calendari d'implantació. Font: elaboració pròpia

Segons aquesta calendarització s'estableix el següent esquema de desenvolupament, que també 
preveu quatre fases de revisió anual de la planificació i les actuacions.
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Figura 11: Esquema de desenvolupament del Programa d’actuacions
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Període
Actuacions a 
desenvolupar

2019

Revisió

3

Anàlisis de resultats

2020

Revisió

2021

Revisió

2022

Revisió

2023

4

3

2

Anàlisis de resultats

Anàlisis de resultats

Anàlisis de resultats

Continuïtat de les 
iniciatives

Revisió final



10  Cost de les actuacions

A continuació es presenta un resum dels costos associats a cada una de les actuacions 
proposades i que estan recollits, també, en cada una de les fitxes. Els costos que s’han considerat
per cada actuació pertanyen a la implantació i execució de les accions durant el primer any. En 
funció de com es desenvolupin o concretin les actuacions i del grau d’intensitat de seguiment 
durant els següents anys, les accions de seguiment tindran un menor o major cost associat.

Flux Actuació Cost

Matèria

orgànica

MO1. Promoció del compostatge individual i comunitari 16.000 €

MO2. Prevenció del malbaratament alimentari 18.400 €

MO3. Preparació per a la reutilització de la fracció vegetal 12.000 €

MO4. Millora de la recollida i tractament de la FORM 28.300 €

Envasos 
E1. Promoció de l’aigua de grifó 24.700 €

E2. Consolidació del servei de lloguer i neteja de vaixella i gots reutilitzables 10.300 €

Oli vegetal O1. Increment de la recollida selectiva d’oli domèstic usat 10.800 €

T1. Ambientalització del sector turístic 25.500 €

T2. Identificació i promoció dels comerços de proximitat que faciliten una compra 
responsable

10.000 €

T3. Revisió del sistema de bonificació vinculat a la taxa de residus 15.000 €

T4. Millores a la nova deixalleria municipal 15.600 €

T5. Foment de la reutilització i la preparació per a la reutilització a la deixalleria 21.000 €

Taula 27: Actuacions de gestió preventiva de residus i el cost associat

La distribució anual de costos del Programa segons la previsió d’execució de les diferents 
actuacions prevista en el calendari d’aplicació, seria (veure Annex 3): 

• Any 2019: 63.800 €

• Any 2020: 53.900 €

• Any 2021: 54.400 €

• Any 2022: 35.500 €

• Any 2023: 0 €

A l’hora de valorar els costos de les actuacions cal tenir en consideració que aquests s’han 
calculat de forma independent per a cada una d’elles, sense considerar possibles vincles i 
sinergies. Així doncs, en el cas que es realitzin diverses accions el mateix any, es poden veure 
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reduïts els costos globals, ja que en alguns casos es poden aprofitar de forma conjunta els 
recursos i les eines necessàries d’una acció per a l’execució d’una altra.

També caldria afegir-hi el cost de gestió interna que pot comportar la preparació, execució i 
seguiment de les diferents actuacions per part de personal propi de l’Ajuntament.

Així mateix cal destacar que algunes de les accions incorporades en el present Programa compten
amb finançament d’altres administracions públiques i, per tant, el cost per a l’Ajuntament, és 
menor a l’import indicat a la taula.
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11  Actuacions de seguiment del Programa

Un seguiment continu possibilita al Programa l'adaptabilitat suficient per a introduir els canvis 
necessaris a mesura que s'implementen les actuacions. Amb aquest objectiu es defineixen una 
sèrie d'actuacions i indicadors de seguiment que ens han de permetre realitzar de forma 
continuada i exhaustiva l'avaluació de l'aplicació de les mesures i els resultats obtinguts.

Amb aquesta proposta de seguiment, l'avaluació es troba integrada a tota la proposta del 
Programa, des del seu plantejament i durant tota la programació amb prou flexibilitat per poder 
corregir aquells aspectes que divergeixen dels objectius i incorporar les millores i/o oportunitats 
que es detectin.

Les actuacions de seguiment es troben estructurades en tres grups:

• Actuacions globals de seguiment 
• Elements de seguiment dels resultats 
• Indicadors de seguiment per actuacions

11.1 Actuacions globals de seguiment 

S'ha de mantenir al dia la realització de:

• Memòries anuals d'aplicació del Programa: Són un recull de les intervencions que es 
porten a terme en el transcurs d'un any. En aquestes memòries s'han de recollir tant la 
descripció de les intervencions com els resultats d'aquestes per poder modificar, en cas 
necessari, les estratègies i/o actuacions previstes per l'any següent.

• Revisions en cada període: Es portaran a terme 4 revisions anuals. La revisió final del 
Programa ha d’incorporar la valoració dels resultats assolits i el plantejament de noves 
fites i actuacions de cara a l'elaboració d'un nou Programa.

Aquestes memòries anuals i la revisió final poden incloure:

• Seguiment dels resultats globals de l'aplicació del Programa: Anàlisi dels fluxos de 
residus generats.

• Informes de seguiment de les actuacions: Per a cada actuació implantada es pot 
elaborar un informe de seguiment (durant el seu desenvolupament si és plurianual) i un 
informe final de valoració en el moment que s'acabi.

• Un seguiment qualitatiu: Per poder realitzar aquest seguiment és necessari fer 
enquestes periòdiques, grups de discussió o estudis sociològics. D'aquesta manera es pot 
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tenir un coneixement més ampli de la comprensió, hàbits, actituds i possibles respostes de 
la població en referència a la gestió i prevenció de residus i a les actuacions del Programa.

11.2 Elements de seguiment dels resultats 

Alguns dels elements i indicadors que poden facilitar el seguiment i avaluació dels resultats són:

• Determinació dels fluxos de residus generats (kg/hab/any) i bossa tipus a partir de 
les composicions i quantitats recollides.

•  Càlcul de l'indicador general relacionat amb els objectius quantitatius del 
Programa:

- Indicador per a l'objectiu general de reducció de residus del 10% per al 2020 i del 20% per 
el 2030 en relació a l’any base 2010. Aquest indicador també es podria fer servir per a 
calcular una fracció concreta en cas que, durant la revisió del Programa, l'Ajuntament 
vulgui afegir altres objectius quantitatius per fluxos de residus o determinats productes.

Aquesta fórmula ens donarà un resultat expressat en percentatges i mostrarà quina ha estat la
reducció de residus generada per càpita en l'any objectiu respecte a l'any base i de forma 
anual fins al 2023.

- Indicador per a l’objectiu general de recollir selectivament el 70% dels residus generats al 
2023. Aquest indicador també es pot adaptar per indicar la recollida selectiva d’una fracció
en particular. 

• Càlcul d'indicadors relacionats amb els objectius qualitatius del Programa: A 
continuació es pot observar una taula on queden reflectits els indicadors de seguiment necessaris 
per controlar el desenvolupament i assoliment dels objectius qualitatius que contempla aquest 
Pla.
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Objectius Qualitatius Indicadors

Prevenció en la generació de residus

Reduir la quantitat i la perillositat dels residus

Promoure un canvi d’hàbits de consum orientat a la prevenció.

Prevenir, especialment, la generació de matèria orgànica, 
envasos, paper i de les anomenades “fraccions altres” o 
“minoritàries”.

Aconseguir el compromís dels agents econòmics per avançar en 
la prevenció.

Assegurar una gestió preventiva correcta que redueixi els 
impactes sobre el medi ambient i la salut de les persones.

- Nombre d'eines de comunicació 
desenvolupades (tallers, notícies, materials,...)

- Quantitat d'estalvi en la generació de residus,
estimat en funció de les eines emprades en les 
actuacions

- Nombre de modificacions incorporades en 
contractacions

- Hàbits de consum responsable treballats

Reutilització i preparació per la reutilització

Promoure i reactivar les possibilitats de reutilització i la 
reparació.

Millorar els canals de reparació i preparació per a la reutilització.

Fomentar l'ús de les tecnologies de la informació i de la 
comunicació (TIC) com a canals d'informació a la població i de 
promoció dels productes reutilitzables, accions a favor de la 
reparació, centres de segona mà, etc.

- Nombre  d'activitats del municipi que 
promouen la reutilització i la preparació per a 
la reutilització

- Nombre d'actuacions realitzades per 
visualitzar la reutilització

- Nombre estimat de reutilització al municipi

- Nombre de punts de venda o intercanvi de 
béns de 2a mà

Gestió de residus

Millorar i augmentar la recollida selectiva dels residus.

Disminuir la fracció de residus que van a tractament finalista.

- Generació total de residus i nivells de 
recollida selectiva

- Evolució de la recollida selectiva als 
esdeveniments

Participació i accés a la informació

Promoure el debat, la reflexió i la formació, amb els agents 
implicats.

Facilitar la participació de la quantitat més gran possible de 
ciutadans/es.

Incrementar la sensibilització i el grau de coneixement de la 
ciutadania sobre les implicacions dels seus actes de consum en 
la generació i gestió dels residus, des d'una visió sistèmica que 
potenciï actituds de reflexió crítica global i responsable.

- Nombre de participants a les diferents 
actuacions.

- Nombre de visites a materials digitals 
concrets i plataformes electròniques.

- Nombre d'esdeveniments ambientalitzats

- Nombre de bones pràctiques introduïdes

Taula 28: Seguiment dels objectius qualitatius

El conjunt d'actuacions proposades en el Programa ha de disposar d'una sèrie d'indicadors que 
possibilitin la tasca de fer el seguiment del seu desenvolupament. Aquests indicadors, tot i ser 
específics per cadascuna de les actuacions es poden agrupar de la següent manera:

• Nombre d'elements, eines o productes que es distribueixen: Comptabilitzar el nombre
d'elements que es difonen al municipi amb el missatge de la prevenció i gestió de residus, 
per fer una estimació de fins a on ha pogut arribar el missatge.
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• Nombre de participants a les actuacions: Estimació del nombre de persones que 
participen directa i/o indirectament en les diferents actuacions plantejades.

• Nombre d'acords que es porten a terme: Càlcul de la quantitat d'agents implicats en la
difusió del missatge, així com en la introducció de mesures i pràctiques voluntàries que 
vetllen per la gestió preventiva de residus i el consum responsable.

• Nombre de plecs de condicions per a la contractació de serveis amb clàusules 
ambientals i de prevenció

• Nombre d'activitats que apliquen mesures de gestió preventiva:  Quantitat de 
comerços, particulars, escoles i altres que introdueixen mesures de gestió preventiva de 
residus.

• Nombre de consultes web realitzades als materials penjats a la web, catàlegs, app
i altres portals virtuals: Relació del nombre de visites o descàrregues dels materials 
editats.

• Nombre i tipologia d'elements reutilitzats o llogats: Estimació del grau d'utilització 
dels elements reutilitzables.

• Nombre i tipologia d'elements preparats per la reutilització:  Estimació del grau de 
preparació per a la reutilització de residus.

• Nombre de productes responsables amb el medi ambient oferts:  Inventari dels 
productes respectuosos amb el medi ambient que s'ofereixen als establiments del municipi.

• Nombre de tallers i d'assistents a tallers, xerrades i activitats formatives : 
Assistents als diferents tallers o grups programats per estimar el grau de penetració de 
l'activitat.

• Nombre d'actes ambientalitzats: Quantitat d'esdeveniments on s'han aplicat mesures 
de reducció i gestió de residus.

• Nombre de bones pràctiques instaurades: Inventari del nombre de bones pràctiques al 
municipi.

• Nombre de mesures aplicades: Inventari del nombre de mesures aplicades al municipi.

• Increment de la recollida selectiva de les diferents fraccions residuals, reducció dels 
residus generats: Comparació dels nivells de recollida selectiva i de generació de residus 
abans i després de la implantació de les actuacions

Aquests indicadors són útils tant per fer un seguiment per actuacions com per avaluar l'efectivitat 
de les mesures al llarg del desenvolupament del Programa. En les fitxes de les actuacions hi ha 
detallats els indicadors de seguiment específics per a cadascuna d'elles.
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ANNEX 1: Potencials qualitatius de gestió preventiva

Matèria orgànica

MO1 MO2 MO3 MO4

Prevenció en la generació de residus

Reduir la quantitat i perillositat dels residus

Promoure un canvi d’hàbits de consum orientat a la 
prevenció

Prevenir, especialment, la generació de residus d’en-
vasos, paper i de les anomenades “fraccions altres” o 
”minoritàries”

Aconseguir el compromís dels agents econòmics per 
avançar en la prevenció

Assegurar una gestió preventiva que redueixi els im-
pactes sobre el medi ambient i la salut de les perso-
nes

Reutilització i preparació per a la reutilització

Promoure i reactivar les possibilitats de reutilització i 
la reparació

Millorar els canals de reparació i preparació per a la 
reutilització

Fomentar l'ús de les tecnologies de la informació i de 
la comunicació (TIC) com a canals d'informació a la 
població i de promoció dels productes reutilitzables, 
accions a favor de la reparació, centres de segona 
mà, etc.

Gestió de residus

Millorar i augmentar la recollida selectiva dels residus

Disminuir la fracció de residus que van a tractament 
finalista

Participació i accés a la informació

Promoure el debat, la reflexió i la formació, amb els 
agents implicats

Facilitar la participació de la quantitat més gran pos-
sible de ciutadans/es

Incrementar la sensibilització i el coneixement dels 
ciutadans sobre les implicacions dels seus actes en la
generació i gestió dels residus, des d'una visió sistè-
mica que potenciï actituds de reflexió crítica global i 
responsable

Taula 29: Potencial qualitatiu del Programa
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Envasos Oli vegetal

E1 E2 O1

Prevenció en la generació de residus

Reduir la quantitat i perillositat dels residus

Promoure un canvi d’hàbits de consum orientat a la 
prevenció

Prevenir, especialment, la generació de residus d’en-
vasos, paper i de les anomenades “fraccions altres” o 
”minoritàries”

Aconseguir el compromís dels agents econòmics per 
avançar en la prevenció

Assegurar una gestió preventiva que redueixi els im-
pactes sobre el medi ambient i la salut de les perso-
nes

Reutilització i preparació per a la reutilització 

Promoure i reactivar les possibilitats de reutilització i 
la reparació

Millorar els canals de reparació i preparació per a la 
reutilització

Fomentar l'ús de les tecnologies de la informació i de 
la comunicació (TIC) com a canals d'informació a la 
població i de promoció dels productes reutilitzables, 
accions a favor de la reparació, centres de segona 
mà, etc.

Gestió de residus

Millorar i augmentar la recollida selectiva dels residus

Disminuir la fracció de residus que van a tractament 
finalista

Participació i accés a la informació

Promoure el debat, la reflexió i la formació, amb els 
agents implicats

Facilitar la participació de la quantitat més gran pos-
sible de ciutadans/es

Incrementar la sensibilització i el coneixement dels 
ciutadans sobre les implicacions dels seus actes en la
generació i gestió dels residus, des d'una visió sistè-
mica que potenciï actituds de reflexió crítica global i 
responsable

Taula 29 (continuació): Potencial qualitatiu del Programa
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Transversals

T1 T2 T3 T4 T5

Prevenció en la generació de residus

Reduir la quantitat i perillositat dels residus

Promoure un canvi d’hàbits de consum orientat a la
prevenció

Prevenir, especialment, la generació de residus 
d’envasos, paper i de les anomenades “fraccions 
altres” o ”minoritàries”

Aconseguir el compromís dels agents econòmics 
per avançar en la prevenció

Assegurar una gestió preventiva que redueixi els 
impactes sobre el medi ambient i la salut de les 
persones

Reutilització i preparació per a la reutilització

Promoure i reactivar les possibilitats de reutilitza-
ció i la reparació

Millorar els canals de reparació i preparació per a 
la reutilització

Fomentar l'ús de les tecnologies de la informació i 
de la comunicació (TIC) com a canals d'informació 
a la població i de promoció dels productes reutilit-
zables, accions a favor de la reparació, centres de 
segona mà, etc.

Gestió de residus

Millorar i augmentar la recollida selectiva dels resi-
dus

Disminuir la fracció de residus que van a tracta-
ment finalista

Participació i accés a la informació

Promoure el debat, la reflexió i la formació, amb els
agents implicats

Facilitar la participació de la quantitat més gran 
possible de ciutadans/es

Incrementar la sensibilització i el coneixement dels 
ciutadans sobre les implicacions dels seus actes 
en la generació i gestió dels residus, des d'una vi-
sió sistèmica que potenciï actituds de reflexió críti-
ca global i responsable

Taula 29 (continuació): Potencial qualitatiu del Programa
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ANNEX 2: Instruments de gestió preventiva per actuacions

Actuacions
Instruments

Comunicatius
i educatius 

Econòmics Organitzatius Normatius
Metodològics

i tècnics
Altres

MO1. Promoció del compostatge indivi-
dual i comunitari

MO2. Prevenció del malbaratament ali-
mentari

MO3. Preparació per a la reutilització de 
la fracció vegetal

MO4. Millora de la recollida i tractament 
de la FORM

E1. Promoció de l’aigua de grifó

E2. Consolidació del servei de lloguer i 
neteja de vaixella i gots reutilitzables

O1. Increment de la recollida selectiva 
d’oli domèstic usat

T1. Ambientalització del sector turístic

T2. Identificació i promoció dels comer-
ços de proximitat que faciliten una com-
pra responsable
T3. Revisió del sistema de bonificació 
vinculat a la taxa de residus
T4. Millores a la nova deixalleria munici-
pal
T5. Foment de la reutilització i la prepa-
ració per a la reutilització a la deixalleria

Taula 30: Actuacions proposades i els instruments que requereixen 
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ANNEX 3: Cost anual del Programa

Flux Actuació
Cost (€)

2019 2020 2021 2022 2023

Matèria

orgànica

MO1. Promoció del compostatge indivi-
dual i comunitari

16.000 

MO2. Prevenció del malbaratament ali-
mentari

18.400

MO3. Preparació per a la reutilització de 
la fracció vegetal

12.000

MO4. Millora de la recollida i tractament 
de la FORM

28.300

Envasos

E1. Promoció de l’aigua de grifó 24.700

E2. Consolidació del servei de lloguer i 
neteja de vaixella i gots reutilitzables

10.300

Oli vegetal
O1. Increment de la recollida selectiva 
d’oli domèstic usat

10.800

Transver-
sals

T1. Ambientalització del sector turístic 25.500

T2. Identificació i promoció dels comer-
ços de proximitat que faciliten una com-
pra responsable

10.000

T3. Revisió del sistema de bonificació 
vinculat a la taxa de residus

15.000

T4. Millores a la nova deixalleria munici-
pal

15.600

T5. Foment de la reutilització i la prepa-
ració per a la reutilització a la deixalleria

21.000

TOTAL ANUAL 63.800 53.900 54.400 35.500 0

Taula 31: Actuacions de gestió preventiva de residus i el cost associat per anys
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ANNEX 4: Residus a la deixalleria

Residus que cal recollir a la deixalleria: 

• Residus municipals especials

• Fluorescents i llums 
de vapor de mercuri
• Pneumàtics
• Bateries
• Dissolvents, pintures 
i vernissos
• Piles
• Frigorífics i 
electrodomèstics amb CFC
• Olis minerals usats 
de procedència particular

Figura 12: Residus municipals especials

• Residus municipals valoritzables
• Paper i cartró
• Vidre
• Envasos lleugers
• Plàstics no envàs
• Ferralla i metalls
• Tèxtils
• Oli vegetal
• Electrodomèstics
• Mobles i altres voluminosos
• Fustes
• Residus verds
• Runes i restes de construcció
d’obres menors

Figura 13: Residus municipals valoritzables
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ANNEX 5: Altres actuacions de gestió preventiva

Flux residual Actuació Objectiu
Finalitat
principal

VIDRE

V1. Promoció dels envasos 
de vidre reutilitzables i 
reducció dels envasos d’un
sol ús

Fomentar l’ús d’envasos de vidre retornables i la reducció 
dels envasos d’un sol ús en els establiments HORECA, 
comerços i entre els consumidors

Prevenció

PAPER I 
CARTRÓ

PC1. Reutilització de 
llibres

Impulsar la reutilització de tot tipus de llibres en el 
municipi

Prevenció

PC2. Promoció de l’ús 
responsable de paper i de 
la desmaterialització de la 
informació

Establir hàbits per a aconseguir un ús responsable del 
paper i una desmaterialització de la informació

Prevenció

ENVASOS
E3. Reducció de la 
producció de residus als 
àpats

Promocionar la reducció dels residus a través del foment 
de l'ús d'elements reutilitzables d'ús quotidià

Prevenció

ALTRES 
(VOLUMINOSOS,
RAEE, TÈXTIL)

A1. Increment i millora de 
la recollida selectiva de 
materials amb potencial de
reutilització 

Incrementar els nivells de recollida selectiva de residus i 
donacions de productes amb potencial de ser reutilitzats o
preparats per a la reutilització, així com millorar l’estat en 
el que són recollits/donats

Prevenció i
gestió

CONSTRUCCIÓ I
DEMOLICIÓ

C1.Promoció de la 
construcció sostenible

Fomentar la construcció pública i privada sostenible Prevenció

REBUIG

R1. Promoció de l'ús de 
bolquers i utensilis 
d'higiene íntima femenina 
reutilitzables

Promoure la substitució de bolquers i elements d'higiene 
íntima femenina d'un sol ús per productes reutilitzables 

Prevenció

TRANSVERSALS

T6. Ambientalització 
d’esdeveniments públics 

Ampliar i normalitzar les bones pràctiques ambientals que 
es realitzen a les festes, fires, mercats ambulants i actes 
públics al municipi

Prevenció i
gestió

T7. Ambientalització de 
l’administració i compra 
verda 

Introduir bones pràctiques ambientals en l’àmbit de 
l’administració i criteris de prevenció de residus en la 
compra pública

Prevenció i
gestió

T8. Foment de la 
reutilització de béns i 
productes

Fomentar i posar en valor les pràctiques de reutilització de
béns i productes mitjançant serveis de cessió d’objectes i 
mercats i xarxes d’intercanvi d’objectes de segona mà

Prevenció

T9. Millora del sistema de 
recollida selectiva porta a 
porta 

Millorar la gestió i donar resposta als problemes detectats 
en el sistema de recollida selectiva del municipi

Gestió

Taula 32: Altres actuacions de gestió preventiva de residus treballades però no incloses en el Programa

A continuació es presenten les fitxes de les actuacions que s’han treballat però que finalment no 
s’han inclòs en el Programa per no considerar-se prioritàries en el context actual del municipi. 
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V1
Promoció d’envasos de vidre reutilitzables i reducció 
dels envasos d’un sol ús

Prevenció

Objectiu

Fomentar l’ús d’envasos de vidre retornable i la reducció dels envasos d’un sol ús en els establiments 

HORECA, comerços i entre els consumidors

Descripció

Tot i que la gran majoria d'anàlisis de cicle de vida realitzats fins ara indiquen que els impactes 

ambientals dels envasos retornables són menors que els causats pels envasos d'un sol ús, en els 

darrers anys ha disminuït la quota de mercat d’aquest tipus d’envàs. Actualment l’oferta d’envasos de 

begudes reutilitzables ha quedat pràcticament reduïda al canal Horeca i en els darrers anys ha disminuït 

a favor dels envasos d’un sol ús. El canal HORECA i el comerç són punts clau per la distribució i 

redistribució d’envasos reutilitzables i per impulsar el seu ús és imprescindible fomentar la seva oferta 

en aquests canals.  Amb aquesta finalitat es proposa impulsar les següents accions:

- Impulsar acords per incrementar l’oferta d’envasos retornables en establiments comercials i del canal 

HORECA. Així com informar-los de tota la gamma de productes que presenten aquest format 

disponibles en el mercat balear i de les companyies i distribuïdors que els ofereixen. 

- Establir un sistema d’incentius econòmics vinculats a la taxa d’escombraries (per exemple 

bonificacions del 20%) per aquells establiments i comerços que disposin d’una àmplia oferta d’envasos 

retornables en la majoria de begudes que posin a la venta per tal de recompensar la seva contribució a 

la minimització de residus. Per a l’aplicació d’aquesta mesura caldria establir uns barems que 

permetessin quantificar el volum o percentatge de productes reutilitzables per a l’establiment de les 

bonificacions corresponents.

- Desenvolupar una campanya de comunicació dirigida als consumidors per promoure la demanda 

d’aquest tipus d’envasos. Identificar i donar a conèixer aquells comerços i establiments que fomenten la 

venda d’envasos reutilitzables, junt amb l’oferta d’altres productes respectuosos amb el medi ambient.

- Desenvolupar un cicle d’activitats per a la millora del coneixement sobre els impactes de la 

generació de residus d’envasos d’un sol ús i els beneficis dels envasos reutilitzables, orientades de 

forma transparent als comerços, ja que en la seva posició d’intermediari amb els consumidors, poden 

influir considerablement.  Alguna d’aquestes d’activitats podrien ser xerrades, visites especialitzades, 

material divulgatiu i de sensibilització, etc.
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Pressupost

7.500€

Potencial de prevenció/gestió

Optar pels envasos retornables comporta una 

reducció en la generació d’envasos d’un sol ús i 

menors impactes ambientals que els causats pels 

envasos d'un sol ús (sempre que la distància de 

transport dels envasos sigui com a màxim de 200-

300 km i que l'envàs compleixi una vida útil d'entre 

10 i 20 cicles de consum com a mínim).

Actors implicats

Ciutadania, comerç, canal Horeca, cellers i altres 

productors de begudes, envasadors, distribuïdores, 

Ajuntament (Medi Ambient, Promoció econòmica)

Exemple d’iniciatives similars

Rewine - Reutilització d’ampolles de vidre al s

ector vitivinícola del Sud d’Europa

Réseau Consigne - The network of returnable bo

ttle initiatives in France

Mehrweg-Steiermarkflasche a Estíria (Àustria)

Impacte social i econòmic

La reutilització d’ampolles permet una distribució 

local i regional i representa una oportunitat de 

negoci per els productors i envasadors de begudes 

locals, ja que permet reduir costos i millorar la 

imatge ambiental de la marca. D’altra banda, els 

establiments que oferissin una gran oferta 

d’envasos retornables millorarien la imatge 

ambiental, atraient i fidelitzant clients. 

V1

Indicadors de valoració i seguiment

- Nombre d’acords signats amb restaurants i 

comerços

- Nombre d’activitats i d’assistents al cicle

- Nombre d'establiments que ofereixen 

begudes en envasos de vidre reutilitzables

- Estimació de la quantitat de productes en 

envasos de vidre reutilitzable distribuïts al 

municipi

Instruments 

Comunicatius i educatius: CE1, CE2 Econòmics: E1, E4 Organitzatius: O1

Promoció d’envasos de vidre reutilitzables i reducció 
dels envasos d’un sol ús

Prevenció

http://www.rewine.cat/
http://www.rewine.cat/
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/prevencio/jornades/15na_jornada_prevencio/7.2.-reWINE-Mikael-Schneider-Reseau-Consigne-Returnable-bottle-project.pdf
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/prevencio/jornades/15na_jornada_prevencio/7.2.-reWINE-Mikael-Schneider-Reseau-Consigne-Returnable-bottle-project.pdf
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/prevencio/jornades/15na_jornada_prevencio/7.1.-reWINE-Christian-Schreyer-Multi-use-wine-bottle_v2.pdf
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PC1 Reutilització de llibres Prevenció

Objectiu

Impulsar la reutilització de tot tipus de llibres en el municipi d’Artà

Descripció

La generació de paper s’ha anat incrementant en els darrers anys, per tant, cal incidir en tots els àmbits 

on es pugui reduir el consum. En el cas dels llibres, l’exemple típic de reutilització el trobem als llibres de 

text, però aquest concepte es podria ampliar a la resta de tipologies de llibres, propiciant que es 

participi d’aquesta reutilització des de diferents sectors de la població. Aquesta actuació consisteix en:

- Fomentar l’adhesió dels centres educatius d’Artà al programa de reutilització de llibres i material 

didàctic de la Conselleria d’Educació i Universitat (especialment a Secundària), i augmentar la 

participació als centres de primària ja inscrits al programa.

- Establir acords amb el personal de la Biblioteca Municipal i el Parc Verd perquè disposin i gestionin 

prestatgeries temàtiques per a l’intercanvi de llibres en equipaments municipals del municipi 

(Biblioteca, Parc Verd, centres educatius,  de salut, d’esports, etc). El personal de la biblioteca i del Parc 

Verd podrien redistribuir els llibres a cada equipament en funció de la temàtica, a fi de tenir una dotzena 

de prestatgeries temàtiques al municipi. 

- Crear una plataforma virtual i utilitzar les tecnologies de la informació i les xarxes socials per 

promocionar i reutilitzar llibres. També es podria proposar la creació d’una prestatgeria virtual i 

penjar-hi imatges dels llibres adquirits als punts físics, per donar més difusió a la iniciativa. 

- Promocionar i donar facilitats al mercat de segona mà que s’organitza el primer diumenge de cada 

mes i incentivar la reutilització de llibres al mercat,  amb la ubicació d’una paradeta o d’una pantalla 

virtual, per donar a conèixer i donar sortida als llibres de les prestatgeries d’intercanvi.

- Editar material divulgatiu i accions de difusió per donar a conèixer tots els canals que s’ofereixen per 

a la reutilització de llibres a Artà.

Instruments 

Comunicatius i educatius: CE1, CE3, CE4

Organitzatius: O1, O2

Metodològics i tècnics: MT2, MT9
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PC1 Reutilització de llibres Prevenció

Potencial de prevenció/gestió

Aquesta actuació permetria augmentar 

significativament la vida dels llibres i evitar la 

necessitat d’adquirir-ne de nous, reduint els 

impactes derivats de la seva fabricació i gestió. La 

seva capacitat de prevenció  depèn, en bona 

mesura, de les facilitats d’accés als canals de 

reutilització. Per això, com més equipaments hi 

hagi adherits, major serà el seu potencial de 

prevenció. 

Pressupost

11.200€

Impacte social i econòmic

Les experiències d’intercanvi o reutilització, com 

les prestatgeries físiques i virtuals, permeten 

establir vincles personals i socials, crear xarxa i 

sentiment de comunitat. 

Suposen a més un estalvi econòmic i de materials 

quan eviten el consum de nous llibres.

Actors implicats

Ciutadania, Ajuntament (Cultura, Educació, 

Medi Ambient), usuaris i personal dels 

equipaments municipals, comerços

Indicadors de valoració i seguiment

- Nombre de prestatgeries d’intercanvi 

ubicades en equipaments municipals

- Establiments adherits i acords signats amb 

els equipaments i entitats

- Nombre i perfil d’usuaris de les prestatgeries 

físiques i virtuals

- Nombre de llibres adquirits i reutilitzats

- Nombres de centres educatius adherits al 

programa de reutilització de llibres i material, i 

nombre d’alumnes beneficiaris

- Evolució del servei en el temps 

- Qualitat i tipologia de llibres reutilitzats

Exemple d’iniciatives similars

Programa de reutilització de llibres i material escolar

, GOIB

Prestatgeries d’intercanvi al centre de salut d’Artà 

(foto), El Prat, Guinardó, St. Antoni de Vilamajor, 

Girona

http://weib.caib.es/Documentacio/programa_reutilitzacio_llibres/inici1718_.htm
http://www.elprat.cat/cultura/centre-civic-jardins-de-la-pau/intercanvi-de-llibres
http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/guinardo/p/2168/intercanvi-de-llibres
https://www.santantonidevilamajor.cat/actualitat/noticies/2015/11/23/deixallibres-a-la-deixalleria
https://www.gerio.cat/noticia/342291/girona-estrena-dos-punts-d-intercanvi-de-llibres-per-posar-la-cultura-a-l-abast-de-la-ciut
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PC2

Objectiu

Promoció de l’ús responsable de paper i de la desmaterialització de la informació 

Descripció

A les oficines, tant privades com de l’administració pública, existeixen possibilitats de gestionar 

correctament la informació i la utilització de paper per tal d’estalviar aquest producte. Per dur a terme 

aquesta actuació es proposa: 

- Elaborar un estudi de l’ús del paper en els diferents departaments de l’administració local, 

identificant els principals focus de consum de paper i incorporant una valoració de possibles alternatives 

per prevenir el seu ús i fomentar la seva reutilització. 

- Promocionar i implementar les alternatives a l’ús del paper en les diferents seccions de l’administració, 

mitjançant la figura d’un educador o d’un voluntari/a ambiental de cada departament.

- Fomentar bones pràctiques per reduir i reutilitzar el paper en els centres educatius, sanitaris i altres 

equipaments públics. Establiment d’acords i coordinació amb els voluntaris ambientals responsables de 

cada equipament. 

- Dissenyar una campanya de comunicació que promogui les xarxes socials com a principal canal de 

comunicació i difusió amb la ciutadania. Complementàriament es poden restaurar i instal·lar plafons 

informatius per difusió d’activitats i comunicació ciutadana.  

- Consolidar i donar difusió a la seu electrònica de l’Ajuntament, i ampliar els serveis que ofereixen 

virtualment. Establir un sistema per a que els ciutadans que ho desitgin puguin rebre notificacions 

electròniques oficials.  

- Desenvolupar un protocol de seguiment del compliment de l’ordenança municipal reguladora de 

publicitat directa a Artà i desplegar les mesures necessàries per corregir les infraccions.

Instruments 

Comunicatius i educatius: CE2, CE4

Econòmics: E1, E6

Organitzatius: O1, O2

Metodològics i tècnics: MT2, MT8, MT9

Promoció de l’ús responsable de paper i de la 
desmaterialització de la informació

Prevenció
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PC2
Promoció de l’ús responsable de paper i de la 
desmaterialització de la informació

Prevenció

Potencial de prevenció/gestió

La capacitat de prevenció del consum de recursos 

(paper, tintes, energia…) és molt considerable si es 

fa una bona diagnosi, s’adquireixen nous hàbits i es 

milloren les comunicacions virtuals.

Pressupost

17.600€

Impacte social i econòmic

La desmaterialització de la informació suposa un 

important estalvi econòmic i de recursos perquè 

eviten el consum de paper, tintes i materials. 

L’establiment de plafons informatius a la via 

pública i l’ús de xarxes virtuals pot afavorir 

indirectament les relacions socials.

Actors implicats

Ciutadania, Ajuntament (totes les àrees), 

equipaments municipals, comerços, centres 

educatius

Exemple d’iniciatives similars

Promoció de l’ús responsable i la desmaterialització 

de la informació a les escoles,

 ARC, GENCAT. 

Indicadors de valoració i seguiment

- Focus de consum de paper identificats als 

diferents equipaments

- Seccions de l’administració i d’altres 

equipaments que han signat l’acord 

- Nombre de voluntaris/es ambientals

- Nombre i tipus d’actuacions implementades

- Nombre de plafons informatius instal·lats

- Nombre d’usuaris virtuals que han 

rebut/llegit les notícies penjades

- Nombre i tipus de serveis que s’ofereixen des 

de l’oficina virtual

- Inspeccions i mesures correctores aplicades

 

http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/prevencio/planificacio_de_la_prevencio/recull_paper_i_cartro/PC_7_3_Escoles.pdf
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/prevencio/planificacio_de_la_prevencio/recull_paper_i_cartro/PC_7_3_Escoles.pdf
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E3 Reducció de la producció de residus als àpats Prevenció

Objectiu
Promoció de la reducció dels residus generats en els àpats a través del foment de l'ús d'elements 
reutilitzables d'ús quotidià

Descripció

Els elements reutilitzables com la carmanyola o el boc'n'roll, serveixen per reduir el consum d'alumini, 

bosses o altres envasos de plàstic a l'hora de transportar aliments. Aquesta actuació pretén evitar la 

generació de residus en els àpats. Per això s’identifiquen tres principals canals d’actuació: la ciutadania 

en general, els estudiants i els treballadors municipals. Per incidir sobre els habitants d’Artà, es proposa:

- Aprofitar la celebració d’un esdeveniment popular (com el sopar a la fresca per Sant Salvador o el 

dinar del dia de l’Àngel) per fer un àpat popular de Residu Zero. Per això, l’Ajuntament hauria 

d’informar prèviament als assistents de la necessitat de dur coberts, plats, tassons i torcaboques de 

casa seva o bé fer ús del servei de tassos i vaixella reutilitzables. 

- En motiu d’aquest esdeveniment, es podrien proporcionar carmanyoles o altres elements 

reutilitzables (a preu reduït o gratuït), que els ciutadans podrien utilitzar per anar a comprar o per el 

transport d’aliments en els àpats.  A través de donar a conèixer l'ús d'aquests elements com a element 

diari, es fomenta la seva venda als comerços del municipi.

D’altra banda, es considera necessari incidir en els centres educatius, i especialment a primària i 

secundària, on la generació de residus en els àpats és un fenomen quotidià amb important potencial 

educatiu. Per això és proposa: 

- Potenciar i promocionar l'ús d'elements reutilitzables pels esmorzars i berenars com el tupper, la 

cantimplora i boc’n’rolls d’Artà 

- Realització de tallers  i jornades de sensibilització ambiental, que facin arribar el missatge de la 

prevenció i la reducció de residus als estudiants i, per tant, a les seves famílies, propiciant la reducció 

de la fracció d'envasos en el dia a dia.

- Desenvolupar activitats de formació per als mestres d’escoles i instituts sobre els residus generats, 

els impactes ambiental i les alternatives existents.

- Establiment d’acords amb els centres per fomentar l’ús d’elements reutilitzables per als berenars a 

les escoles però especialment en els instituts, on la pràctica no és gens estesa.

Per últim, es podrien facilitar als treballadors municipals elements reutilitzables (torcaboques de roba, 

tassons, carmanyoles, etc).
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E3

Instruments

Comunicatius i educatius: CE1, CE3, CE4

Econòmics: E1, E2, E6

Organitzatius: O1

Metodològics i tècnics: MT2, MT3

Pressupost

26.500€

Impacte social i econòmic

Amb aquesta actuació s’aconseguiria reduir els 

costos i tractament d’una part important de la 

fracció de recollida selectiva d’envasos i, al mateix 

temps, s’enriquirien les relacions humanes i es 

fomentaria el consum en comerços de proximitat 

que oferissin aquests productes reutilitzables

Actors implicats

Ciutadania, Ajuntament (Medi Ambient, Educació), 

mestres i alumnes dels centres educatius, comerços

Exemple d’iniciatives similars

Experiència Escola Pia Sarrià-Calassanç

Campanya Jo Sóc COCO

Ara toca reduir, Esporles 2018 (foto)

Per anar a comprar amb “taifas” a Terrassa

Indicadors de valoració i seguiment

- Nombre d’elements reutilitzables distribuïts

- Nombre d’acords signats amb centres 

educatius

- Nombre de tallers i activitats educatius 

realitzades i nombre d’assistents (mestres, 

alumnes, ciutadania en general).

- Nombre d’acords signats amb comerços per 

oferir elements reutilitzables

 

Potencial de prevenció/gestió

El foment d’elements reutilitzables permet reduir el 

consum de productes d’usar i llençar com l’alumini 

i envasos de plàstic, així com dels impactes 

ambientals derivats de la seva fabricació i de la 

posterior gestió un cop convertits en residus

Reducció de la producció de residus als àpats Prevenció

http://www.escolapissarria.cat/projecte-escola-lliure-dembolcalls-dalumini/
http://consumconscient.rezero.cat/
http://www.ajesporles.net/noticies/ja-sabem-separar-ara-toca-reduir
https://www.lavanguardia.com/local/terrassa/20171202/433327297769/terrassa-vecinos-comprar-taifa.html
Administrador
Typewritten Text

Administrador
Typewritten Text
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A1
Increment i millora de la recollida selectiva de 
materials amb potencial de reutilització

Prevenció i 
gestió

Objectiu

Incrementar els nivells de recollida selectiva de residus i de donacions de productes amb potencial de 

ser reutilitzats o preparats per a la reutilització, així com millorar les condicions en les què són recollits

Descripció

Aquesta actuació pretén complementar el servei actual de recollida domiciliària de voluminosos, que té 

lloc mensualment sota petició prèvia a l’Ajuntament, amb un seguit de mesures que permetin 

incrementar la quantitat i qualitat de la recollida selectiva dels residus municipals que presenten 

possibilitats de ser reutilitzats. 

Les mesures que es proposen són:

- Desenvolupament de sessions formatives dirigides als operaris dels sistemes de recollida i gestió de 

voluminosos perquè els béns no pateixin danys materials durant el seu transport o en les deixalleries.

- Desenvolupament de campanyes comunicatives que millorin el grau de coneixement de la 

ciutadania respecte als sistemes municipals de recollida i gestió i per a promoure que la ciutadania faci 

ús del servei de recollida domiciliària i de la deixalleria i entregui els residus en el millor estat possible 

per facilitar, si escau, la seva reutilització o recuperació.

- Instal·lació de contenidors específics per la recollida de materials reutilitzables de petites 

dimensions (llibres, joguines, petits RAEEs...) a la via pública, junt als del tèxtil. 

- Ampliació del servei de recollida domiciliària de voluminosos a RAEEs i mobles de petites 

dimensions i altres béns amb potencial de ser reutilitzats com el tèxtil. 

- Ampliació de les funcionalitats de la app existent per detectar les incidències en el PaP, perquè 

permeti gestionar de forma automatitzada i immediata el servei de neteja i gestió dels residus 

voluminosos, de forma complementaria al servei habitual. L’aplicació permetria la comunicació, per part 

de la ciutadania cap als responsables del servei de recollida i neteja viària, de l’existència i la 

geolocalització de residus voluminosos (i altres fraccions) que hagin estat abandonats a la via pública 

amb l’objectiu que aquests siguin retirats el més aviat possible i pateixin el mínim de danys materials. 

Els usuaris, al identificar, per exemple, un moble al carrer, haurien de facilitar mitjançant l'app, la 

ubicació exacte, una fotografia i opcionalment una breu descripció de la seva tipologia. Un cop els 

residus fossin recollits s’haurien de transportar fins a la deixalleria i  aquells objectes en millor estat es 

destinarien a la instal·lació de reutilització i preparació per la reutilització. 
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A1

Pressupost

18.600€

Potencial de prevenció/gestió

Els mobles i RAEE presenten un gran potencial 

de reutilització si són manipulats correctament 

(tant en la seva recollida com en el transport). 

Aquesta actuació permetria incrementar la 

recollida selectiva d’aquests residus, evitar danys 

materials majors i així millorar els nivells de 

reutilització i preparació per a la reutilització 

d’aquests materials. 

A més, en el cas dels RAEE, degut a la presència 

de substàncies tòxiques en la seva composició, si 

no són gestionats correctament suposen un risc 

per a la salut humana i el medi ambient. 

Actors implicats

Ajuntament, ciutadania, operaris de la brigada i 

operaris de les deixalleries, serveis tècnics 

municipals. 

Exemple d’iniciatives similars

Koopera

Alencop Cooperativa

Sant Cugar Recupera

Línia Verda (Marratxí)

Indicadors de valoració i seguiment

- Quantitat i tipologia d’elements recollits als 

contenidors específics de reutilització de la via 

pública, a la deixalleria i a través del servei de 

recollida domiciliària

- Grau de reutilització dels elements que són 

recollits

- Nombre d’usuaris del servei de recollida 

domiciliària de residus voluminosos

- Nombre d’usuaris de l’app

Impacte social i econòmic

Estalvis econòmics vinculats a la gestió i 

tractament d’aquests residus si s’incrementa la 

reutilització

Instruments 

Comunicatius i educatius: CE1, CE2 

Organitzatius: O1, O2 

Metodològics i tècnics: MT7 

Increment i millora de la recollida selectiva de 
materials amb potencial de reutilització

Prevenció i 
gestió

http://koopera.org/servicios-ambientales/recogida-de-residuos-2/
http://alencop.coop/
http://stcrecupera.santcugat.cat/
http://www.marratxi.es/linia-verda-primer-mes/
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C1 Promoció de la construcció sostenible Prevenció

Descripció

L’actuació va dirigida especialment a minimitzar la generació de residus de la construcció i demolició 

(RCD), a fomentar la utilització dels materials i mètodes més sostenibles, i a promocionar la reutilització 

dels RCD en l’obra. En aquest sentit es proposa:

- Elaborar una ordenança per al foment de la construcció sostenible a Artà. Aquesta ordenança pot 

regular els criteris per la selecció de materials i mètodes de construcció (afavorint aquells més 

sostenibles). L’ordenança pot servir també per incloure aspectes d’eficiència energètica i d’estalvi 

d’aigua, però per fer-ho viable és imprescindible el treball en equip i la coordinació de diverses àrees 

de l’ajuntament. 

- Incloure en els plecs de contractació d’obra pública per part de l’Ajuntament, requisits favorables a 

la reutilització de materials, l’ús d’àrids reciclats i la utilització de materials i mètodes més sostenibles 

(deconstrucció selectiva, eficiència, bioconstrucció, etc).  

- Establir un sistema de bonificacions en la taxa per la llicència d’obra urbanística, per fomentar la 

prevenció, la reutilització i l’ús de materials i mètodes sostenibles. 

- Realitzar un curs de formació dirigit a les empreses constructores del municipi, per donar a conèixer 

la nova normativa, i les bonificacions i facilitats per a les construccions sostenibles 

 

  

Objectiu
Foment de la construcció pública i privada amb criteris de sostenibilitat i de prevenció de residus

Instruments

Comunicatius i educatius: CE2 

Econòmics: E1

Organitzatius: O2

Normatius: N1 

Metodològics i tècnics: MT1 
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C1

Pressupost

8.500€

Impacte social i econòmic

Actualment a Artà els RCD són una de les 

principals fraccions recollides en pes, 

comportant elevats costos de gestió i tractament 

per l’Ajuntament. Fomentar la construcció 

sostenible permetria reduir els costos de gestió,  

transport i tractament de RCD i estalvis en la 

compra de matèries primeres. D’altra banda, 

aquesta actuació promocionaria les empreses 

ambientalment responsables i bonificaria les 

bones pràctiques. 

Potencial de prevenció/gestió

Aquesta actuació permetria reduir el volum i  

l’impacte ambiental associat a la gestió, el 

transport i inertització dels residus de la 

construcció i la demolició. A més al fomentar 

materials reutilitzats , permetria reduir el 

consum de matèries primeres 

Actors implicats

Ajuntament (Medi Ambient, Urbanisme), 

empreses i treballadors de la construcció, 

ciutadania

Indicadors de valoració i seguiment

- Professionals de la construcció que han 

realitzat el curs de formació

- Nombre d’obres realitzades amb criteris de 

sosteniblitat

- Tipus de bonificacions aplicades 

- Ordenança i normativa vigent

- Percentatge de reducció de RCD per obra

 - Percentatge de materials reutilitzats

Exemple d’iniciatives similars

Model ordenança construcció sostenible per a le

s comarques gironines

. CILMA, 2007

Beneficis fiscals per construcció sostenible en nov

a edificació i rehabilitació

, St. Cugat, 2018

Promoció de la construcció sostenible Prevenció

http://www.cilma.cat/wp-content/uploads/2010/09/esborrany_-_ordenanca_tipus_construccio_sostenible.pdf
http://www.cilma.cat/wp-content/uploads/2010/09/esborrany_-_ordenanca_tipus_construccio_sostenible.pdf
https://seu.santcugat.cat/seu/ProcedimientoTabs.aspx?tab=1&idProc=246&idnct=1560&x=cyJ3Lac/IW3hvEQMKGlm2A
https://seu.santcugat.cat/seu/ProcedimientoTabs.aspx?tab=1&idProc=246&idnct=1560&x=cyJ3Lac/IW3hvEQMKGlm2A
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R1
Promoció de l’ús de bolquers i utensilis d’higiene 
íntima femenina reutilitzables

Prevenció

Objectiu

Promoure la substitució de bolquers i elements d’higiene íntima femenina d'un sol ús per productes 

reutilitzables

Descripció

Els bolquers són una fracció que cal considerar en les mesures de prevenció dels residus municipals 

tant pel que fa a la seva importància en pes respecte el total dels residus generats -representen entre 

un 2 i un 4%- com pel fet que són difícils de reciclar per motius tècnics i econòmics, degut a la seva 

composició tan variada. Per tant, no tenen cap altra destinació que les instal·lacions de tractament 

finalista, amb l’elevat impacte ambiental que això comporta. A més a més dels bolquers, hi ha altres 

elements d’higiene íntima que també poden ser substituïts per elements reutilitzables, reduint d’aquest 

manera la generació de residus i l’impacte ambiental associat.

La promoció dels bolquers i elements d’higiene reutilitzables es pot dur a terme a diferents nivells:

- Accions de difusió per donar a conèixer entre la ciutadania l’existència d’aquests productes i els 

seus avantatges. Es poden realitzar xerrades, tallers i/o altres activitats de difusió obertes a la 

població. D’aquesta manera s’aconsegueix despertar l’interès i la demanda d’aquests productes a nivell 

particular.

- Per facilitar a la ciutadania l’accés a la compra d’aquests productes es proposa arribar a acords de 

col·laboració amb comerços del municipi perquè els incorporin en la seva oferta.

- L'ens local pot plantejar una compra pública i centralitzada o bé subvencionar la compra privada. 

També es podria promocionar la substitució dels bolquers d’un sol ús que reparteixen els Serveis 

Socials per bolquers reutilitzables.  La promoció de l'ús domèstic dels bolquers i elements d'higiene 

íntima reutilitzables és positiva ja que comporta un increment de la demanda d'aquest producte, que 

així pot esdevenir més competitiu al mercat. 

- La implantació de bolquers reutilitzables a les escoletes municipals: Cal arribar a un acord amb 

l'equip de mestres i cuidadors, aconseguir l'acceptació de les famílies, seleccionar el model de bolquer 

segons els criteris d’adaptabilitat, absorbència, tipologia de teixit, resistència al rentat, etc. que es 

considerin adients i determinar el sistema de distribució, rentat i assecat dels bolquers.
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R1

Pressupost

26.300€

Potencial de prevenció/gestió

Els infants poden utilitzar més de 4.000 bolquers 

al llarg dels primers 2,5 anys de vida, fet  que 

comporta la generació de 850-1.100 kg de 

residus. Una família tipus que opta per bolquers 

reutilitzables pot estalviar un 99% dels residus 

que generaria fent servir bolquers d’un sol ús. 

D’altra banda, s’estima que de mitjana una dona 

utilitza al voltant de 16.000 tampons o compreses 

al llarg de la seva vida. L'ús d’una copa menstrual 

pot comportar un estalvi anual per dona de 5,6 a 

6,4 kg de residus.

Actors implicats

Ciutadania, Ajuntament (Educació, Serveis 

Socials, Medi Ambient), escoletes, comerços

Indicadors de valoració i seguiment

- Nombre d'escoletes i de nens que utilitzen 

bolquers reutilitzables

- Nombre de famílies i nens que utilitzen 

bolquers reutilitzables en l'àmbit domèstic

- Nombre de bolquers reutilitzables 

subvencionats per l'ens locals

- Nombre de bolquers d'un sol ús estalviats

- Nombre d'elements d'higiene íntima 

reutilitzables subvencionats per l'ens local

- Nombre d'usuàries d'elements d'higiene 

íntima reutilitzables

Exemple d’iniciatives similars

Canviem de bolquers (Torrelles de Llobregat)

Introducció de bolquers de roba a les escoles 

bressol municipals de Sant Cugat del Vallès

The Real Nappy Campaign (Anglaterra)

Instruments 

Comunicatius i educatius: CE1, CE2, CE4 

Econòmics: E2, E6

Organitzatius: O1, O2

Metodològics i tècnics: MT1, MT7

Impacte social i econòmic

La utilització de bolquers reutilitzables representa 

un estalvi econòmic per les famílies, de fins a 

795€, en nadons de 0 mesos fins als 2,5 anys. Els 

elements d’higiene íntima reutilitzable també 

comporten un estalvi de gairebé 100 euros anuals, 

en comparació als d’un sol ús. Aquests productes 

reutilitzables també representen un estalvi 

econòmic pel municipi que s’estalvia la seva gestió 

en la fracció resta.

Promoció de l’ús de bolquers i utensilis d’higiene 
íntima femenina reutilitzables

Prevenció

http://www.arc.cat/ca/publicacions/pdf/ccr/5j_prevenciorm/b2_b.pdf
http://www.arc.cat/ca/publicacions/pdf/ccr/5j_prevenciorm/b2_b.pdf
http://www.realnappies-wales.org.uk/
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T6 Ambientalització d’esdeveniments públics Prevenció i 
gestió

Descripció

L'organització d'esdeveniments festius és un bon moment per a incorporar estratègies de gestió 

preventiva de residus, ja siguin estratègies voluntàries (acords) o que poden estar recollides en 

ordenances locals. Cal tenir en compte que en aquest tipus d’activitats s’acostumen a generar grans 

quantitats de residus en un temps i espai molt acotats i el foment de les mesures de prevenció és clau 

per a la reducció dels impactes. En les fases de preparació i disseny dels actes és el moment on cal 

decidir quines accions es poden realitzar. Durant la seva aplicació cal realitzar-ne el control i, un cop 

finalitzat l’esdeveniment, cal realitzar-ne l’avaluació per tal de valorar l’eficàcia de les mesures 

adoptades i fer difusió dels resultats obtinguts. A continuació es detallen algunes de les accions que es 

poden incloure en l’organització d’esdeveniments i actes festius:

- Organitzar i coordinar els diferents agents implicats en l’organització d’esdeveniments festius, 

populars o altres tipus d’actes públics per definir objectius i actuacions de gestió preventiva de residus.

- Contractar un equip de persones responsables ambientals dels esdeveniments (equip verd), i definir 

espais d’informació i organització previs i durant la celebració d’aquests esdeveniments per garantir el 

seu compliment.

- Elaborar una campanya d’educació i comunicació per informar i implicar a la ciutadania en la 

prevenció de residus abans i durant la celebració dels esdeveniments. Caldrà fer una difusió a premsa i 

xarxes de les mesures adoptades i dels seus resultats. 

- Altres mesures serien: La utilització de vaixella reutilitzable amb dipòsit; instal·lació de fonts 

d’aigua; promocionar les begudes en envasos retornables i/o en barrils a pressió; l’ús d’elements 

reutilitzables per berenars o menjades populars; donació dels excedents alimentaris a alguna 

associació benèfica; en cas que sigui necessari adquirir nous materials i equipament, prioritzar el 

lloguer a la compra; evitar la impressió en paper de programes i fulletons, prioritzant l’edició i difusió 

digital i instal·lar i senyalitzar papereres per a la separació selectiva dels residus.

 

  

Objectiu
Ampliar i normalitzar les bones pràctiques ambientals que es realitzen a les festes, fires, mercats 
ambulants i actes públics al municipi
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T1

Pressupost

13.000€

Impacte social i econòmic

Implicació ciutadana i dels comerços del 

municipi, a través dels espais de participació de 

l’equip verd. Aquesta actuació presenta una gran 

capacitat educativa i la possibilitat d’arribar a 

una bona part de la ciutadania.

Potencial de prevenció/gestió

Reducció del volum de residus generats en els 

esdeveniments populars, especialment les 

fraccions d’envasos, FORM, rebuig i paper. 

Capacitat de replicació i d’educació a altres 

esdeveniments privats (si s’agafa com a model) 

Actors implicats

Ajuntament (Medi Ambient, Cultura), ciutadania, 

comerços i bars del municipi, entitats, 

associacions

Indicadors de valoració i seguiment

- Nombre i tipus d’actes festius ambientalitzats

- Nombre i tipus de mesures adoptades

- Establiments col·laboradors

- Persones implicades en el grup verd

- Nombre de tassons i vaixella llogats/ retornats i 

estimació de la reducció de tassons i vaixella 

d’un sol ús

- Quantitat (kg) d’excedents alimentaris d’actes 

canalitzats a entitats socials

- Evolució del volum de residus generats de cada 

fracció per cada esdeveniment

Les festes més sostenibles. Ajuntament de Barce

lona

Exemple d’iniciatives similars

Promoció de l’ambientalització de festes i esdeve

niments públics,

 ARC

Instruments

Comunicatius i educatius: CE1, CE4

Econòmics: E4, E6

Organitzatius: O1, O2

Normatius: N2

Metodològics i tècnics: MT3

Altres: A1

Ambientalització d’esdeveniments públics Prevenció i 
gestió

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents-i-mes/document/4130/festessostenibles.pdf
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents-i-mes/document/4130/festessostenibles.pdf
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/prevencio/planificacio_de_la_prevencio/recull_transversals/T_24_Festes.pdf
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/prevencio/planificacio_de_la_prevencio/recull_transversals/T_24_Festes.pdf
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T7 Ambientalització de l’administració i compra verda Prevenció i 
gestió

Descripció

L’Administració  juga un paper rellevant en l'economia de mercat, a través de la compra de productes i 

la contractació de serveis i obres. A través de processos de contractació pública es pot incidir en la 

reducció de l'impacte ambiental dels materials aplicant criteris de responsabilitat ambiental i social. A 

més, representa un paper demostrador i catalitzador dels canvis que vol impulsar en la ciutadania.  

Algunes mesures concretes per ambientalitzar l’administració serien:

- Analitzar la situació de partida, tot realitzant una diagnosi ambiental interna on s'incloguin estudis 

detallats del fluxos de residus per tal d'identificar aquells sobre els quals cal actuar. Un cop finalitzada, 

cal realitzar accions de difusió dels resultats obtinguts.

- Definir i aprovar objectius polítics i normatives que ajudin a portar a terme les propostes de millora 

extretes de la diagnosi (plecs i clàusules per a la compra verda de productes i la contractació de 

serveis, decrets d’alcaldia...) i establir els mecanismes i instruments necessaris per tal de portar a terme 

el procés d'ambientalització interna. 

- Consolidar el protocol de compra pública ètica i de contractació de béns i serveis  ja elaborat 

per l’Ajuntament i crear una guia de productes i serveis que compleixen els criteris de sostenibilitat, i 

un manual de bones pràctiques per als equipaments. Es pot també incentivar la compra en els 

establiments i comerços del municipi que tinguin el certificat de “comerç verd” (actuació T4).   

- Formació al personal de les dependències municipals per tal que introdueixin criteris de prevenció de 

residus en el seu entorn laboral. Formació específica al personal responsable del departament de 

compres i contractacions de serveis. 

- Les bones pràctiques en l'àmbit de la prevenció de residus que ha d'incloure el procés 

d'ambientalització té en consideració els següents aspectes: Ús responsable de paper i de la 

desmaterialització de la informació, ús d'elements reutilitzables per les begudes, consum de 

productes amb menys envàs i a granel, consum de productes de neteja lliures de tòxics i 

respectuosos amb el medi ambient, ús de serveis de leasing o lloguer i de material compartit, 

reutilització i reparació de béns i productes a través d'un protocol de manteniment.

Objectiu
Introduir bones pràctiques ambientals en l’administració i criteris de prevenció de residus en la compra 
pública
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T7

Pressupost

15.800€

Impacte social i econòmic

Les actuacions de prevenció de residus 

generalment estan associades a un estalvi 

econòmic directe o indirecte. D’altra banda, el 

lideratge de l’Administració en l’adquisició de 

productes i serveis sostenibles pot actuar 

d’exemplificador, i generar confiança als 

ciutadans

Potencial de prevenció/gestió

Les compres públiques a la Unió Europea 

representen un 15% del PIB, i per tant un canvi 

en els criteris de compra i contractació pública 

es poden traduir en estalvi i eficiència de 

recursos, reducció de residus generats i de la 

seva toxicitat

Actors implicats

Ajuntament (totes les àrees), ciutadania, personal 

dels equipaments municipals, proveïdors de béns 

i serveis, comerços verds

Indicadors de valoració i seguiment

- Nombre de treballadors formats.

- Hores de formació (cursos, tallers, etc.) del 

personal de l'administració

- Nombre d'accions de prevenció aplicades

- Nombre i tipus de productes adquirits amb 

criteris ambientals i de prevenció

- Nombre i tipus de productes introduïts en la 

base de dades de compres

- Nombre de plecs de condicions per a la 

contractació de serveis amb clàusules ambientals 

i de prevenció.

- Nombre i tipus de plecs, clàusules, decrets, 

declaracions i mesures de govern  amb criteris de 

compra verda i de contractació de serveis 

sostenibles

Exemple d’iniciatives similars

Guia de compra verda per ajuntaments- Govern Il

les Balears

Compra Pública Ètica a Illes Balears - REAS

Ajuntament+Sostenible, compromís municipal de 

contractació responsable a l’Aj. de Barcelona

Ecoproductes i Ecoserveis. Generalitat de 

Catalunya

Instruments

Comunicatius i educatius: CE1, CE4 

Organitzatius: O2

Metodològics i tècnics: MT1, MT2, MT3, MT8

Altres: A1, A2

Ambientalització de l’administració i compra verda Prevenció i 
gestió

http://www.caib.es/sites/creaib/ca/n/guia_de_compra_verda_per_a_ajuntaments-20224/
http://www.caib.es/sites/creaib/ca/n/guia_de_compra_verda_per_a_ajuntaments-20224/
https://www.economiasolidaria.org/reas-red-de-redes-de-economia-alternativa-y-solidaria/noticias/reas-balears-posa-en-marxa-un-blog
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/ecoproductes_i_ecoserveis/
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T8 Foment de la reutilització de béns i productes Prevenció 

Objectiu

Fomentar i posar en valor les pràctiques de reutilització de béns i productes mitjançant serveis de 

cessió d’objectes i mercats i xarxes d’intercanvi d’objectes de segona mà 

Descripció

Molts dels béns i productes que es descarten dia rere dia encara es troben en condicions de fer la 

funció per a la qual van ser creats (o són útils per a altres finalitats), per tant, reuneixen les condicions 

per ser reutilitzats. 

- Creació d’una borsa virtual per els elements de segona mà disponibles a la deixalleria (donacions de 

productes en bon estat o residus que han estat preparats per a la reutilització) i així fomentar la seva 

circulació entre la ciutadania. Tot i que la circulació de béns es podria fer de forma gratuïta, es proposa 

vendre-les a un preu simbòlic per donar-li valor o bé establir un sistema de punts. Aquesta acció 

implicaria l’adequació d’un espai diferenciat d'emmagatzematge d’objectes en la deixalleria. Per evitar 

possibles abusos del servei, caldria definir una normativa d’ús que permetés l’aplicació de mesures de 

control, limitació de l’adquisició de materials en una franja temporal i seguiment de les entrades i 

sortides per usuari.

- Creació d’una biblioteca d’objectes on es centralitzin materials de tota mena (bricolatge, jardineria, 

oci i material ortopèdic, entre d’altres) que solen ser utilitzats per la ciutadania amb baixa freqüència i 

que permeten una alta rotació d’ús. Aquesta biblioteca es podria ubicar a la deixalleria i. Tot i que 

aquests materials no requereixen de processos de rentat i higienització un cop són utilitzats, sí que 

seria necessari  realitzar un manteniment periòdic dels mateixos. Per facilitar l’engegada del projecte es 

proposa que el primer any el servei sigui gratuït per la ciutadania amb un límit d’objectes i de temps. Un 

cop consolidat, es proposa l’establiment de diferents quotes de subscripció anuals en funció del nombre 

d’articles i el temps de préstec. Aquests articles també es podrien oferir en el portal virtual descrit 

anteriorment. També es proposa l’ús d’etiquetes de RFID o QR per a poder identificar i controlar els 

articles.

- Difondre i fomentar pràctiques i serveis de reutilització que ja existeixen a Artà com comerços 

de reparació i restauració i el mercat mensual de segona mà. 
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T8

Potencial de prevenció/gestió

Aquest actuació permetria posar a l’abast de la 

ciutadania una gran diversitat de béns de segona 

mà, incrementant considerablement el grau de 

reutilització i reduint els impactes derivats de la 

seva fabricació i gestió. 

Actors implicats

Ajuntament (Medi Ambient), ciutadania, entitats 

economia social, gestors i operaris de 

deixalleries.  

Indicadors de valoració i seguiment

- Quantitat i tipologia de béns circulats

- Nombre d’usuaris per tipologia (particulars, 

entitats, serveis socials...) que fan ús dels 

serveis indicats

- Nombre de mercats de segona mà realitzats 

anualment i estimació de participants i 

objectes circulats

Instruments 

Comunicatius i educatius: CE1

Econòmics: E1

Organitzatius: O2

Normatius: N1

Metodològics i tècnics: MT7, MT9

Altres: A1, A2

Pressupost

19.000€

Impacte social i econòmic

L’accés a objectes de manera gratuïta o a preu 

reduït per la ciutadania, suposa grans estalvis 

econòmics.

Es preveu la creació de nous llocs de treball per 

gestionar la biblioteca d’articles. 

Exemple d’iniciatives similars

Biblioteca d’objectes (Londres)

Borsa de material reutilitzable (deixalleria UAB)

Xarxa internacional de reutilització

Foment de la reutilització de béns i productes Prevenció 

https://www.libraryofthings.co.uk/
https://www.uab.cat/web/residus/borsa-de-material-reutilitzable-1274857048968.html
https://www.freecycle.org/
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T9
Millora del sistema de recollida selectiva porta a 
porta

Gestió 

Objectiu
Millorar la gestió i donar resposta als problemes detectats en el sistema de recollida selectiva del 
municipi

Descripció

La millora de la recollida selectiva requereix tres grans àmbits d’actuació: formació i control en el Punt 

Verd i l’àrea d’aportació, reforç de la recollida PaP i actuacions específiques per als generadors 

singulars, els habitatges d’ús turístic i els disseminats. En aquest sentit es proposa:

- En el Punt Verd i l’Àrea d’Aportació, mantenir un registre d’entrada, activar l’artà card, adequar els 

recintes de càmeres i sistemes de control les 24h, i fer complir la normativa. 

- Crear un espai de formació i seguiment amb els operaris de la recollida selectiva, el Parc Verd i 

l’àrea d’aportació, amb l’objectiu de millorar el servei i la informació que proporcionen als ciutadans, i 

per donar resposta als principals problemes que els hi vagin sorgint. 

- Seria convenient realitzar una campanya de reforç de la recollida selectiva porta a porta per millorar 

resultats quantitatius i qualitatius (p.ex: evitar envasos d’un sol ús, augment de la fracció orgànica, 

generalitzar l’ús de poals airejats i bosses compostables, etc). A més, es podria implantar la bossa 

vermella per a la reducció del rebuig

- Realitzar inspeccions i controls aleatòriament, però amb continuïtat. Augmentar el rigor i posar 

en valor les bonificacions de les ITR i aplicar mecanismes sancionadors a qui, tot i estar informat, 

incompleixi les seves obligacions. Ajustar les taxes de fems d’acord a les propostes de millora de 

l’informe del Consell de Mallorca. 

- Destinar recursos per inspeccionar i resoldre els problemes detectats a través de la app i web. 

- Prestar especial atenció als generadors singulars, habitatges turístics i disseminats. Promoure i 

bonificar actuacions de prevenció de residus (alternatives als envasos d’un sol ús, compostatge, 

proporcionar aigua filtrada/purificada, etc).   
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T9

Potencial de prevenció/gestió

La millora de la recollida selectiva és clau per la 

gestió dels residus d’Artà. Adoptant les mesures 

proposades per al PV i AA, reforçant la recollida 

PaP i donant resposta a les incidències 

detectades es pot millorar significativament.

Actors implicats

Ajuntament (Medi Ambient, Economia, Turisme), 

ciutadania, operaris del PV, AA i PaP, 

generadors singulars, propietaris d’habitatges 

turístics i disseminats

Instruments 

Comunicatius i educatius: CE1, CE2

Econòmics: E1, E5

Organitzatius: O2

Normatius: N1

Pressupost

28.000€

Impacte social i econòmic

La millora de la recollida i gestió dels residus, pot 

fer més eficient i més econòmic el sistema. 

A més, la resolució d’incidències i problemàtiques 

actuals pot influir positivament en la imatge del 

municipi. 

Indicadors de valoració i seguiment

- Nombre d’usuaris que utilitzen l’Artà Card

- Usuaris registrats al PV i AA, volum i tipologia 

de residus aportats

- Nombre d’activitats de formació i nombre 

d’assistents

- Resultats quantitatius de la recollida PaP

- Resultats qualitatius de la recollida PaP

- Tipus i nombre d’incidències detectades a 

través de la app i la web

- Nombre de bonificacions a les ITR aplicades i 

rebutjades

- Nombre de sancions aplicades i tipologia

Millora del sistema de recollida selectiva porta a 
porta

Gestió 



Bruc 91, 4a planta
08009 Barcelona

93 668 61 07

info@rezero.cat
www.rezero.cat

@rezerocat
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