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PROPOSTA PER LA REDUCCIÓ DE RESIDUS 

El Grup Municipal Unides Podem, amb NIF V16641979, tal com disposen els articles 91.4 i 

97 del Reglament, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals presenta al proper 

ple la següent proposta d'acord 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears compta entre els seus 

objectius l'ordenació de el règim de prevenció en la producció. Voldríem destacar el de PREVENCIÓ 

doncs al voltant d'aquesta anirà la iniciativa que a continuació s'exposa.  

Per començar estableix en matèria de prevenció, reutilització, preparació per a la reutilització i 

reciclatge: a) Reduir un 10% abans de 2021 i un 20% abans de 2030 la generació de residus pel 

que fa a l'any 2010. Entre les definicions que trobem en aquesta llei s'hagi la de Residus comercials: 

els residus generats per l'activitat pròpia dels comerços, a l'engròs i al detall, dels serveis 

d'hostaleria, restauració, càtering, bars i cafeteries (HORECA), d'oficines i mercats, així com de la 

resta de el sector dels serveis.  

En el seu article 5. Determinacions generals: La gestió dels residus ha d'estar regida pels principis 

de precaució i sostenibilitat en l'àmbit de la protecció mediambiental, de proximitat, de la viabilitat 

tècnica i la protecció dels recursos i de el principi de qui contamina, paga.  

Al su article 6. Jerarquia de residus:  

1. El principi de prevenció en la producció de residus i de Disminució de su perillositat a través de 

la intervenció en les fases de planificació, disseny, fabricació i comercialització dels productes i 

Béns, prestacions de serveis, inclosa la reutilització, ha d’orientar qualsevol activitat susceptible de 

generar residus.  L'aplicació d’aquest principi és prèvia a la jerarquia de residus.  

2. La gestió dels residus s'ha de dur a terme seguint l'ordre de prelació següent:  

1r Preparació per a la reutilització.  

2n Reciclatge.  

3r Altres formes de valorització material.  

4t Valorització energètica.  

5è Eliminació  

La jerarquia de residus ha de ser tinguda en compte tant per les administracions, en qualsevol 

exercici de les competències en matèria de residus, com pels particulars.  
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Entre les competències del municipi es troba la de “L'elaboració, la tramitació, l'aprovació dels 

programes municipals de prevenció i gestió dels residus domèstics i dels residus comercials no 

domèstics, si escau, i el seu seguiment, si el municipi així ho determina.” 

 

També, en el seu art. 20 Programes locals de prevenció i gestió de residus. En el punt 3 

determina que “Els programes municipals de prevenció i gestió de residus han d'incloure aspectes 

específics per a sectors econòmics estratègics del municipi”. Actualment, ens trobem davant la 

proliferació de "gots 100% compostables" repartits per les platges properes als hotels pel simple fet 

de ser això, compostable, just igual que ho orgànic, compostable, però no per això el podem deixar 

en qualsevol lloc . Substituir el plàstic d'un sol ús (com els gots) per gots compostables, no soluciona 

el problema de la generació de residus. Si atenem al que s'ha dit anteriorment, la llei estableix una 

jerarquia de residus on en 1r. lloc apareix la REUTILITZACIÓ. La reutilització afavoreix, prioritza, 

promou la disminució i la reducció de el volum de residus. Aquesta hauria de ser la nostra primera 

premissa.  

D'altra banda, sabem que hi ha molts hotels que segueixen oferint als seus hostes, ampolles tant a 

les habitacions com al menjador.  

 

La gran demanda d'aigua per part dels turistes fa augmentar encara més el consum d'ampolles en 

diferents llocs. Només hi va haver a veure l'aeroport durant la vaga de neteja que hi va haver fa uns 

anys, com s'amuntegaven ampolles i més ampolles.  

 

És per tot això pel que aquest grup municipal sotmet a aquest Ple per al seu debat i, si escau, 

adopció de la següent 

PROPOSTA D'ACORD  

 

 

1.-  Dotar de fonts d'aigua per a ampolles emplenables en les diferents localitats del municipi, tal 

com ha fet la ciutat de Palma, juntament amb una campanya d'aquest tipus d’ampolles emplenables. 

 

2.-  Redactar un programa municipal de prevenció i gestió de residus que inclogui aspectes 

específics per a sectors econòmics estratègics del municipi, tal com marca el punt 3 en el seu article 
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20, on les fonts d'aigua per a ampolles emplenables, les pròpies amplolles i gots retornables en els 

hotels siguin de màxima prioritat.  

 

A Santa Eulària des Riu,   20 de juliol   del 2021 

 

Signatura: 

 

 

 

 

 

Marta Maicas Ortiz 

Regidora del Grup Municipal Unides Podem 

 


