RESIDUS I RECURSOS NATURALS
Amb motiu de les properes eleccions autonòmiques, insulars i municipals,
Amics de la Terra proposa als responsables polítics, una sèrie de mesures
resumides en aquest document. Per qualsevol aclariment, es pot comptar
amb la nostra col·laboració.

OBJECTIUS:
•
•
•
•

Reduir el consum de recursos naturals
Reduir la quantitat de residus domèstics no recuperables
Aprofitar al màxim els residus orgànics generats
Assegurar una bona gestió dels residus domèstics i de altres tipus per evitar que
s’acaben contaminant el entorn natural

CONTEXT:
La gestió de residus a Eivissa s’ha de millorar i transformar-se en una gestió
sostenible de les matèries amb l’objectiu conservar els recursos naturals, promoure
els principis de la economia circular, i de protegir, preservar i millorar la qualitat
del medi ambient, així com a protegir la salut humana.
Encara que les xifres de reciclatge dels residus domèstics han millorat, queden molt
lluny de complir amb els percentatges marcats per la Directiva Europea i la Llei
Balear de Residus i Sols contaminats.
a) Reduir un 10% abans de 2021 i un 20% abans de 2030 la generació de residus respecte a
l’any 2010, basant-se en els kilograms per habitant i any calculats d’acord amb l’índex de
pressió humana (IPH). b)
b) Augmentar, abans de l’any 2021, com a mínim, fins a un 50% del pes i 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.

Segons el nou pla director de residus d'Eivissa, l'abocador de Ca na Putxa es troba al
70% de la seva capacitat i, amb el ritme actual de gestió i generació de residus, només li
queden entre 7 i 10 anys de vida.
La separació de la matèria orgànica i la seua transformació en metà, contemplat en el
nou pla director de residus, permetrà reduir el volum dels residus que acaben a
l’abocador, sempre i quan els ciutadans respectin i compleixin amb l’obligació de
separar correctament aquesta fracció.
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Les deixalleries creades per a recollir els residus especials i voluminosos suposen una
millora important, però encara fa falta realitzar més sensibilització i informació per a
què tots els ciutadans col·laborin.

PROPOSTES
MATÈRIA ORGÀNICA
1. Durant els mesos previs i posteriors a la posada en marxa de la planta de
biometanització, realitzar campanyes d’informació sobre la separació
correcta de la matèria orgànica domèstica i la funció del cinquè
contenidor al carrer.
2. Tot i que s’instal·li el cinquè contenidor s’ha de fomentar i impulsar la
pràctica de compostatge domèstic a tots els municipis, sent la manera
més barata i efectiva de gestionar la matèria orgànica, tant pel que fa a la
reducció de viatges a l’abocador com per la recuperació i gestió a nivell
particular de la matèria orgànica.

PLÀSTICS I ENVASOS
3. Realitzar campanyes per reduir l’ús d’envasos d’un sol ús per facilitar
l’aplicació de la llei Balear.
4. Fomentar amb campanyes informatives la compra de productes a granel
per a reduir la generació d’envasos.
5. Crear un distintiu de reconeixement als comerços que compleixen
criteris de compra a granel, reducció d’envasos i menor generació de
residus. Estudiar l’aplicació de una reducció de les taxes municipals de
fems per a aquests comerços.
6. Per arribar a recuperar un 75% els residus d’envasos no industrials
abans de 2030, com marca la llei Balear, hem d’implantar sistemes més
eficients, com el sistema de depòsit, devolució i retorn (SDDR). Aquest
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sistema està ja instaurat a altres països europeus i permet una
recuperació dels envasos de begudes d’un 90%.

CONTAMINACIÓ AMB PLÀSTICS DE L’ENTORN NATURAL
7. Les màquines de neteja de les platges de cada municipi haurien de
comptar amb un sistema per poder recollir i separar els trossos de
plàstic petits de manera regular durant l’any.
8. Les sancions per deixar residus de qualsevol tipus al litoral i platges
de l’illa haurien de ser importants, i per tenir un efecte multiplicador,
haurien de ser públiques.
9. Les bases dels concursos per als concessionaris de les platges haurien
d’incloure la necessitat de complir amb la llei de residus en relació a
l’ús de plàstics com canyetes, envasos, gots, etc.
10. Les administracions inclouran en les bases que regulen les activitats
esportives, festes, celebració dels Reis, carnaval i altres esdeveniments,
la prohibició de l’ús d’envasos de plàstic d’un sol ús, gots, coberts,
canyetes, etc. , a més d’evitar l’ús d’elements decoratius com confetis i
globus de plàstic.
11. Els plàstics biodegradables o compostables s’haurien d’evitar com
bona alternativa als plàstics fabricats a base de petroli, encara que estan
permesos per llei, ja que la majoria requereixen més de 6 mesos en
descompondre’s, temps suficients per afectar greument la vida marina.
12. Promoure als Centres Educatius uns hàbits d’esmorzars saludables per
evitar l’excessiu consum actual d’aliments processats i envasats en
plàstic que es venen a les cafeteries.
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GESTIÓ DE VOLUMINOSOS, RESIDUS ESPECIALS I ALTRES
13. Informar millor (amb pictogrames perquè es pugui entendre per
tothom, tant els residents permanents com els visitants puntuals), la
necessitat de dur els residus especials i voluminoses als punts verds (les
deixalleries).
13. No autoritzar, ni contemplar la incineració de residus a l’illa, pels seus
grans impactes ambientals i pèrdua de recursos naturals i econòmics.

REUTILITZACIÓ
14.Facilitar l’aprofitament d’articles en bon estat que es depositin a les
Deixalleries, perquè puguin ser recollits i aprofitats per la ciutadania.
15.Facilitar l’aprofitament de palets de fusta no tractada, dedicant un espai
on es depositin sense cost, i que la ciutadania pugui emportar-se’ls i
aprofitar-los.
16. Donar suport, incentivar i donar a conèixer les iniciatives ja existents, les
botigues etc., de recuperació i reutilització de mobiliari, roba, aparells i
electrodomèstics usats.

SANCIONS I CONTROLS
17.Imposar sancions importants per l’incompliment de separar i depositar
correctament els residus domèstics en els contenidors corresponents, i/o
als punts verds. Dotar amb recursos humans i econòmics perquè sigui
efectiu aquest control.
18.Els responsables dels abocaments incontrolats i il·legals, han de rebre
sancions més elevades. Les sancions haurien de ser més importants si els
abocaments es realitzen als espais rurals.
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