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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Sí, Sra. Presidenta, Virginia Marí substitueix Mariano Juan.

LA SRA. PRESIDENTA:

Alguna més, no hi ha més substitucions?

Compareixença RGE núm. 4696/20, de la Sra. Roser
Badia i Cabrer, coordinadora a les Illes Balears de la
Fundació REZERO, sol·licitada pel Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca i acordada a la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial, a la sessió del dia 17 de
febrer del 2021, per tal d’explicar l’informe Les Illes
Balears cap al residu zero. Situació actual i indicadors per a
la transició.

Bé, donam la benvinguda als representants de REZERO, i
passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a la
compareixença de la Sra. Roser Badia i Cabrer, coordinadora
de les Illes Balears de la Fundació REZERO, sol·licitada pel
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, escrit RGE núm.
4696/20, i acordada per la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial, a la sessió del dia 17 de febrer del 2021,
per tal d’explicar l’informe Les Illes Balears cap al residu zero.
Situació actual i indicadors per a la transició.

El desenvolupament de la sessió s’ajustarà a les regles
establertes a la resolució de la presidència reguladora de les
compareixences previstes en els apartats 3r i 4t de l’article 46
del Reglament del Parlament.

La Sra. Badia i Cabrer ve acompanyada de la Sra. Carme
Verdaguer i Aguiló, adjunta de comunicació a les Illes Balears.

Té la paraula la Sra. Badia i Cabrer per tal de fer la seva
exposició oral, per un temps màxim de trenta minuts. Sra.
Badia, quan vulgui.

LA SRA. COORDINADORA A LES ILLES BALEARS
DE LA FUNDACIÓ REZERO (Roser Badia i Cabrer):

Hola, moltes gràcies per haver-nos permès aquesta
compareixença, moltes gràcies també a totes les persones que
heu pogut assistir-hi.

I, en primer lloc, volia disculpar la presència de Rosa
García, la directora de la Fundació i també directora d’aquest
estudi, que era que estava previst que fes aquesta
compareixença, però, per motius mèdics, doncs finalment no ho
ha pogut fer i he vingut jo com a coordinadora de REZERO
aquí, a les Illes.

La compareixença, intentaré ajustar-me al temps, finalment,
esper que ho pugueu veure bé, havia previst el power point,

però veig que no és possible, així que ho farem amb PDF, crec
que es veu igualment.

La compareixença veureu que té cinc parts, inicialment
farem una breu presentació de REZERO, per posar-vos en
context, tot i que evidentment si voleu aprofundir un poc més
sobre qui som, Carme després us pot facilitar uns fulletons amb
una targeta de contacte on podeu també veure amb més detall
el que fem.

Després, passarem a introduir l’estudi que venim a
presentar, venim a presentar un estudi que és indicador sobre
la situació de les Illes Balears que tenen residu zero, un estudi
que vàrem publicar en el 2019 i que vol ser un punt de partida
que pot servir per fer una radiografia de l’estat de les Illes
Balears en el moment previ a l’aprovació de la Llei de residus
i que esperem que serveixi per monitoritzar tots els canvis que
es fan en aquesta direcció.

Després farem també una breu menció d’un informe
publicat per la Conselleria de Medi Ambient amb referència a
l’anàlisi i la gestió de residus i també del context normatiu per
a finalment fer una sèrie de propostes per avançar en la
prevenció de residus aquí, a les Illes.

Dir-vos que REZERO som una fundació, una fundació
privada sense ànim de lucre que vàrem néixer a Catalunya fa
més de 15 anys, impulsada per moviments ecologistes que
veien amb preocupació que els esforços en gestió de residus
anaven sempre principalment dedicats al reciclatge i es veia
amb molt d’interès i molta necessitat d’apostar per la prevenció
dels residus. També vam néixer amb la vocació d’integrar, dins
aquesta mateixa sensibilitat, diferents agents que tenen un paper
creiem molt important amb referència a la gestió de residus i al
que anomenem nosaltres la responsabilitat compartida i defugir
del que fins ara s’havia fet de centrar els esforços en la
ciutadania i intentar implicar, doncs a tots els processos de
gestió, de presa de decisions i també de responsabilitat, diríem,
en la prevenció dels residus, el sector del comerç, el sector de
la indústria i les administracions públiques.

Des de REZERO treballem, com us he comentat abans, amb
diferents línies de treball, podem anomenar com a tres potes de
treball principal: una són les campanyes estratègiques, una altra
és la creació i socialització del coneixement, i la darrera és una
tasca més d’assessoria tant per a empreses com per a
administracions que vulguin avançar en la gestió preventiva
dels residus.

D’aquesta funció que fem emergeix amb cada vegada més
força també una funció d’influència a nivell social, polític i
normatiu. I us posaré algun exemple d’algunes d’aquestes
activitats que fem en el primer dels àmbits de les campanyes
estratègiques, aquestes són algunes de les campanyes que
nosaltres dissenyem, cerquem fons, tant a nivell públic com a
nivell privat, per desenvolupar-les i les executem; una de les
darreres que vàrem fer aquí, a Balears, i també conjuntament a
Catalunya, és una campanya que es diu Salut de Plàstic, que el
que vam fer va ser cercar testimonis de persones conegudes a
nivell mediàtic, a nivell social, a nivell polític fins i tot, i els
vàrem demanar una mostra d’orina per detectar restes de plàstic

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202004696


MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 47 / 14 d'abril de 2021 719

en el seu cos, restes de plàstic que venien principalment del
sobreenvasat alimentari.

Aquesta mateixa campanya, que ha estat una campanya,
doncs, que ha permès posar el focus més enllà de l’impacte
ambiental dels plàstics també damunt la salut, és una campanya
que ara repliquem a nivell estatal i a nivell europeu i que
esperem que tengui els seus fruits.

Altres campanyes dirigides al comerç, altres de consum
conscient, altres campanyes de prevenció del malbaratament
alimentari, com el Pont Alimentari o el Remenja’mmm, són
campanyes també que fem amb molta força.

I un altre exemple, doncs, d’una campanya que ara
precisament volem moure aquí, a les Illes, és una campanya a
favor de la reutilització d’envasos com el cas de les botelles de
vi amb el projecte reWINE.

A nivell de la segona pota de línies de treball que fem,
creació i socialització del coneixement, aquests són alguns dels
darrers informes i estudis que hem fet, un dels quals avui us
explicarem, però perquè vegeu els darrers que hem fet aquests
darrers dos anys. Podem destacar doncs l’anàlisi de la cistella
de la compra, estudis sobre envasos de begudes reutilitzables,
un estudi sobre l’ús de productes menstruals i l’impacte que
tenen a nivell social, econòmic, ambiental i sobre la salut, i una
campanya, doncs, de posar en valor iniciatives a nivell
econòmic a les Illes Balears que avancen en la prevenció dels
residus i la reutilització, com és Idees Circulars.

A la tercera de les potes tenim una línia de treball que és
d’assessoria, d’acompanyament, tant a nivell municipal, com
són els plans municipals de prevenció de residus, com també
d’àmbit superior, com és el cas de l’estudi d’implantació d’un
sistema de dipòsit, devolució i retorn a Formentera, per
exemple, i altres tipus d’actuacions d’aquest estil.

I llavors, com dèiem, de tot això, de la nostra experiència
també i del treball en xarxa amb moltes altres entitats, doncs
emergeixen accions de sensibilitat d’acció política i
d’influència social i econòmica. No sé si recordareu, fa dos
anys, vàrem fer una performance aquí per celebrar l’entrada en
vigor de la Llei de residus, vàrem fer un funeral al plàstic,
juntament amb moltes altres entitats ho vàrem organitzar.
Després també hem estat molt proactives en l’impuls de
sistemes de dipòsit, devolució i retorn aquí, a les Illes. També,
dins el Pacte per la reutilització juntament amb empreses,
entitats socials, entitats ecologistes, intentem promoure que la
reutilització sigui una via de diversificació del model econòmic
a Balears que ofereixi alternatives, o juntament, per exemple,
amb altres entitats, com les més de 150 entitats que formem
part de La Vida al Centre, intentem convidar que aquest
moment que vivim de crisi social, de crisi sanitària, de crisi
ecològica, sigui també una oportunitat per a la transformació i
per posar doncs la prioritat de la vida en el centre de les
polítiques.

Això és pel que fa una mica a nivell del context de qui som.

Amb referència a l’estudi que avui venim a presentar, heu
de tenir en compte que és un estudi que analitza la situació de

les Balears en un context, dèiem, previ precisament a
l’aprovació de la llei i hi ha algunes de les coses que avui en
dia ja es poden començar a canviar i que són significatives. I
també he de dir que l’estudi que presentem avui és un estudi de
28 indicadors, és molt ampli i, evidentment, amb el temps que
tenim no tenim temps d’entrar en el detall. Jo n’he portat una
còpia perquè, si voleu, el pugueu fullejar, però evidentment us
el podem fer arribar també per correu electrònic i teniu
l’oportunitat de treballar-lo més a fons.

Simplement, a nivell de pinzellades d’algunes coses que
destaquem de l’estudi. Tenim cinc blocs: en el primer bloc, que
fa referència a la prevenció i generació de residus, el que
destaca és que les Balears són un territori amb l’índex de
generació de residus més alt de tot l’Estat espanyol, parlam de
més de 2 quilos per habitant i dia, i que també es reflecteix
molt l’activitat turística i la gran estacionalitat que té, l’impacte
que té això sobre la generació de residus, com es pot veure, per
exemple, en el cas d’Eivissa i Formentera, on la generació de
residus és de més de 1.000 quilos de residus per persona i any
en població de fet i, en canvi, d’uns 690 en població de dret,
perdó, just a l’inrevés.

En el mateix bloc, també analitzem la temporalitat de la
generació de residus i el que veiem, evidentment, és que en
temporada alta, en els mesos de màxima afluència és quan hi ha
més generació de residus i evidentment doncs això és a
l’inrevés en els mesos en què hi ha menys afluència. I
l’increment és prou considerable a Mallorca, un 36%, però a
Menorca supera el 150% i a Eivissa doncs fins i tot el 160%.

També es veu com en els mesos de màxima generació el
percentatge de recollida selectiva disminueix.

Un altre indicador que destaquem també per la forta
crescuda que ha tingut en els darrers cinc anys és un indicador
que fa referència als residus de la construcció i la demolició,
que just els darrers cinc anys ha augmentat un 180%. I per
posar una dada, doncs a l’any 2018, per exemple, es va batre el
rècord de les autoritzacions que s’havien donat per a
construcció en sòl rústic, amb 613 permisos només aquí, a
Mallorca.

Un altre indicador és amb referència a l’ús d’envasos
reutilitzables, en el cas de les Illes estem al voltant d’una quota
d’un 16% d’envasos reutilitzables respecte del total d’envasos
consumits i és una tendència decreixent, sabem que els darrers
anys estudiats ha caigut envoltant d’un 3% i la caiguda més
pronunciada -aquesta de color taronja- és precisament de
refrescos, on veiem amb preocupació com se substitueixen cada
vegada més per llaunes i per altres envasos que no són
reutilitzables. Val a dir que el sector de l’HORECA és dels
pocs sectors on encara existeix la possibilitat de l’envàs
retornable i que, tot i així encara es perd.

En el segon bloc analitzem la recollida selectiva. La
recollida selectiva, el que supòs que coneixeu tots és que aquí
a les Illes és manté estancada amb nivells molt baixos;
augmentava al voltant d’un 3% entre el 2010 i el 2018, el que
comentàvem abans és que ara, amb la introducció de la matèria
orgànica, aquesta xifra canviarà molt considerablement, però
les dades són precisament prèvies, amb tota la implantació,
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diríem, de la implementació de la Llei de residus. El que vèiem
també a l’any 2018 és que la tendència de la generació del
rebuig, tota la part no reciclable de la fracció, diríem, seguia
augmentant i es trobava al voltant d’uns 628 quilos per habitant
i any.

I una dada que creiem que és molt important és la part de la
fracció orgànica, que sabeu que pesa al voltant d’un 30, 40% de
la brossa tipus, és a dir, pràcticament la meitat dels nostres
fems són matèria orgànica, i sabem que aquí, a Balears, avui en
dia, bé, amb dades del 2018, tan sols es recollia selectivament
un 3%.

Amb referència a l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, un
dels altres indicadors indica doncs que un 3,5% de les
emissions deriven precisament de les activitats finalistes de
gestió de residus i, per tant, que aplicant jerarquia de residus,
aplicant el principi de proximitat doncs es podrien reduir
considerablement. I val a dir que aquest indicador no té en
compte tots els efectes indirectes del model de consum d’usar
i llançar i tota la resta d’impactes derivats, això és només el que
fa referència al tractament finalista.

En el tercer bloc, simplement fem una pinzellada sobre
alguns indicadors sobre el model de consum i agafem com a
exemple diferents indicadors, en aquest cas només n’he triat
dos: un és el volum de negoci del comerç just i un altre és la
superfície d’hectàrees de producció ecològica que es conreen
avui en dia a les Illes. En els nostres indicadors el que veiem és
una tendència a l’alça, per tant una certa demanda creixent per
part d’un sector més sensibilitzat dels consumidors i
consumidores, i podem dir que en el cas del comerç just, per
exemple, s’ha duplicat el volum de negoci respecte del 2010
especialment en productes alimentaris i que en hectàrees de
producció ecològica ha augmentat pràcticament un 30%.

En el quart bloc fem un enfocament especial en la
responsabilitat ampliada del productor. Com coneixeu és un
terme, vull dir, el que sabem és que avui en dia el sector
productiu, els fabricants no prioritzen els aspectes ambientals
a l’hora de dissenyar els seus productes, això és àmpliament
conegut, però també és cert que des de la Unió Europea
s’intenta revertir aquesta tendència i s’intenten regular amb el
concepte de responsabilitat ampliada del productor totes les
activitats que es generen les quals haurien d’assumir tots els
costs derivats de la gestió després dels seus residus.

Aquest principi, que emana, diríem, de la normativa
europea, actualment aquí, a les Illes, el que podem veure és que
no s’executa al cent per cent, tan sols podríem dir que un 50%
dels productes que es troben en el mercat es troben subjectes a
algun tipus de responsabilitat ampliada, podem pensar, per
exemple, en els envasos amb Ecoembes, les botelles de vidre
amb Ecovidrio, o podríem pensar fins i tot en piles, aparells
elèctrics o pneumàtics que tenen qualque tipus de sistemes
d’aquests de responsabilitat ampliada; però el que detectem
també és que aquests sistemes de responsabilitat ampliada avui
en dia no garanteixen que els productors que els han posat en
el mercat assumeixin el cent per cent dels seus costs, ni de
molt, sabem avui en dia que hi ha molts d’envasos abandonats
en el medi o que hi ha molts residus que, tot i estar sotmesos a
la responsabilitat ampliada, qui acaba assumint els seus costs

és la ciutadania, a través dels imposts municipals de neteja de
platges, derivats de la gestió del rebuig, on van molts d’aquests
residus que no acaben en el contenidor de recollida selectiva,
etc.

Llavors, per tant, malgrat existeixi el sistema de
responsabilitat ampliada no assumeixen el cent per cent del
cost, però, a més a més, cal afegir que el 50% restant, que no es
troba avui en dia regulat de cap manera, i podem pensar, per
exemple, en residus tèxtils, podem pensar en càpsules de cafè
o molts altres exemples que ara posarem, productes d’ús
quotidià que es posen en el mercat i que els productors no tenen
cap tipus de responsabilitat sobre la gestió dels seus residus, i
qui acaba assumint els costs i els impactes de tots aquests
productes és la ciutadania.

Llavors, per tant, hi ha dos aspectes molt importants en el
tema de la responsabilitat ampliada que ens agradaria destacar.
Per posar-vos un exemple i en relació amb una campanya que
precisament vàrem fer l’any passat, Nou Període, posem
l’exemple dels productes menstruals d’un sol ús, on sabem que
a les Balears a l’any 2019 vàrem poder calcular que es varen
generar més de 1.600 tones de residus menstruals d’un sol ús,
que correspon més o menys a uns 135 milions d’unitats
consumides en un sol any. D’aquests residus el que sabem és
que, evidentment, no existeix cap sistema de responsabilitat
ampliada a les persones, dels productors que els han posat en
el mercat i que els impactes els assumim la ciutadania, a través,
evidentment de la gestió dels residus, que suposen una fracció
important; però, a més a més, de la gestió de tots els efectes
col·laterals de quan no estan tractats com toca, quan no
acabem, diríem, als contenidors, i és el cas, per exemple, del
clavegueram, danys en el clavegueram que per a la ciutat de
Palma s’han estimat al voltant d’uns 150.000 euros, o per
exemple impactes en el medi respecte de tot el que pugui
suposar l’alliberament en el medi, sabent que existeixen
alternatives reutilitzables i que seria totalment possible optar
per altres productes.

Un altre exemple és el de les càpsules de cafè que abans
comentàvem, el posem com a exemple també paradigmàtic
perquè en els últims vuit anys ha incrementat un 650% l’ús de
càpsules de cafè a les Illes Balears. També el mateix que
dèiem, és un producte que s’ha posat al mercat sense cap tipus
de responsabilitat ampliada i en el qual els consumidors doncs
assumim tots els seus impactes i els costs derivats de la seva
gestió.

I per últim, doncs, en el cas de l’aigua embotellada, supòs
que coneixeu també que les Balears és dels territoris on es
consumeix més aigua de tot l’Estat, parlam de més de 110
quilos per habitant i dia. Avui precisament la consellera Mae de
la Conxa presentava un informe on expliquen també el volum
d’aigua embotellada i posa com el primer dels productes
alimentaris consumits a les Illes Balears l’aigua embotellada.
És un tema en el qual valdria la pena fer-hi incidència.

I per últim, relacionat amb això que dèiem d’assumir els
costs, doncs l’administració, el Govern de les Illes Balears, en
el 2004 es va veure forçat a posar en marxa un servei de neteja
del litoral, precisament assumint tots aquests costs de gestió de
residus que no li correspondrien. I sabem que del que es recull
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cada any, al voltant d’un 45% és precisament residus plàstics
i, concretament, en el cas dels residus que abans comentàvem
dels productes menstruals, vàrem fer el càlcul per a l’estudi i
sabem que més o menys cada any ens gastem a les Illes Balears
uns 50.000 euros anuals en recollida al mar, restes flotants de
residus sanitaris, tovalloletes i compreses i tot aquest tipus de
residus. 

I per últim, el tercer, l’últim bloc, és un bloc que posa el
focus, diríem, sobre la política municipal per analitzar com es
gestiona tot això. Sabem que al voltant d’un 80% de la població
de les Illes Balears viu a municipis on la recollida selectiva es
troba a nivells inferiors al 20%, per tant, el gran gruix de la
població, aquesta franja blava no té accés a un sistema eficient
de recollida selectiva de residus. I també, en contrast amb això,
sabem que existeixen opcions, diríem que existeixen models
locals, municipis que posen en marxa sistemes que demostren
que són molt més eficients en la recollida selectiva.

Sabem que hi ha 12 municipis a les Illes que tenen la
recollida superior al 60% i que generen menys de 100 quilos
per habitant i any, de resta. Recordeu que abans parlàvem que
en general a les Illes Balears es generen més de 600 quilos de
rebuig, doncs, en el cas d’aquests municipis aconsegueixen que
els seus habitants generin menys de 120 quilos a l’any. Per tant,
diríem que hi ha altres models que són viables com, per
exemple, en el cas del porta a porta, que és el cas de molts
d’aquests municipis, en el cas de les Illes Balears hi ha 35
municipis que implanten de forma total o parcial el sistema del
porta a porta, tot i que, com dèiem al principi també, no
representen el gran gruix de la població, són municipis on es
concentra un 18% de la població.

Llavors, en política municipal també, quasi per acabar
aquest bloc, he de dir que només el 63% dels municipis
recullen selectivament els bioresidus, la matèria orgànica, tot
i que, el que dèiem, no suposa, no són municipis on hi hagi
molta població. 

I ja per acabar farem aquesta pinzellada en el context
normatiu i explicar una mica també, prenent com a referència
un document que va fer la Conselleria de Medi Ambient, que
valorem, per cert, molt positivament, de part d’un organisme
públic, que es puguin aportar dades, que hi hagi transparència
i que hi hagi voluntat de fer aquest exercici, perquè també des
de les entitats moltes vegades demanem o denunciem que qui
aporta les dades en gestió de residus moltes vegades són els
mateixos organismes que gestionen aquests residus i per tant es
posa una mica en entredit que siguin fiables.

Llavors, en aquest sentit, aquest exercici creiem que és
interessant, ve a remarcar algunes de les coses que ja hem dit,
només destaquem, per exemple en el primer gràfic, que
evidentment sabem que un 40% dels residus municipals són
fracció orgànica i que avui en dia, a dades del 2018, només es
recicla un 3%. 

En el segon gràfic el que es veu és el destí que tenen les
principals fraccions i en destaca, precisament parlant de la
matèria orgànica, que al voltant d’un 70% de la matèria
orgànica s’incinera aquí, a les Illes; l’altre percentatge
directament s’aboca i el 3% ja sabeu que correspon a la part de

reciclatge. També destaca el 80% del tèxtil que incinerem o, en
el cas dels envasos lleugers, del 56%.

I també de l’informe valorem molt positivament que aporta
dades respecte del malbaratament alimentari, que quant a la
fracció orgànica del primer de les gràfiques és al voltant del 9%
de la gràfica d’aquest 41% d’orgànica, doncs un 9% és
malbaratament. Doncs aquestes dades de 46 quilos per habitant
i any en llars, comerços i restauració, creiem que és un toc
d’alarma a un moment en el qual hi ha aquesta crisi social,
aquesta crisi sanitària, que hi hagi persones que realment
tenguin aquesta necessitat i que tudem avui en dia tants de
recursos, doncs ens hauria de fer reflexionar per la
insostenibilitat social, però també per la part ambiental.

I bé, ja per acabar d’aquest estudi també destaquem que
posa de manifest que s’incompleixen els objectius que es
marquen des de la Unió Europea, del 50% de reciclatge de
reutilització tant de plàstics, com d’orgànica, com de tèxtil i
com de fusta, que hi ha especialment molta feina a fer amb tota
la part de la recollida selectiva i de millorar tota aquesta part
perquè estem fora de termini per acomplir els objectius. 

I també a nivell de context normatiu, suposo que coneixeu
que som a un moment en el qual es tramita l’avantprojecte de
llei de residus i sòls contaminats a nivell estatal que, bé, es va
publicar, hi va haver tot un període d’exposició pública amb
5.000 esmenes i del qual ha sortit un text que actualment està
pendent d’aprovació pel Consell de Ministres, esperem que a
les pròximes setmanes, i que després entrarà en un procés de
debat parlamentari. Volíem fer especial incidència en aquest
moment, perquè creiem que és un moment important i en el
qual, des de les Illes voldríem manifestar la nostra preocupació
sobre aquest text. Hem destacat així, perquè es vegi més clar,
quins aspectes considerem positius de la nova normativa, que
s’incorporaran a la nova normativa, i quins aspectes creiem que
hauríem de tenir molt en ment a nivell sobretot en clau balear.
Evidentment, és una normativa que permet la transposició de la
Directiva dels plàstics d’un sol ús i tots aquests avanços que
s’inclouen, això és perfecte i ens ajuda a avançar, que va molt
en la línia de la Llei residus.

Després, també en la línia de la Llei de residus, es
contempla l’obligatorietat de la distribució d’aigua gratuïta,
restauració als espais públics i també fins i tot incorpora
responsabilitat ampliada del productor per a productes que fins
ara no en teníem com és els tèxtils o els mobles.

També a nivell positiu, consideram que és positiu que hi
hagi un impost als plàstics dels envasos d’un sol ús, que està
valorat al voltant d’uns 45 cèntims, el que passa és que és un
impost no finalista i aquí és on ens agradaria posar el focus; és
clar, els imposts no finalistes coneixeu bé doncs la dificultat
que tenen després per poder-los gestionar i orientar precisament
cap a la prevenció de residus o per resoldre el problema que
intentem abordar.

I vinculat precisament amb això, hi ha la qüestió del cànon.
A la llei de residus estatal es preveu la inclusió d’un cànon, un
cànon per l’abocament i la incineració el qual precisament la
llei balear contemplava ja un cànon per l’abocament i la
incineració, amb la diferència que el cànon balear era un cànon
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finalista, un cànon que anava dirigit precisament a promoure
estratègies de prevenció de residus, de reutilització, de consum
responsable i on s’intentava revertir aquesta tendència, aportar
recursos precisament per poder canviar de model.

El cànon que es planteja a nivell estatal, per ara, no és un
cànon finalista i entraria totalment en conflicte amb el cànon
que està contemplat a la llei balear i, a més a més, podria tenir
incompatibilitats amb altres territoris que ja tenen cànons, com
és el cas de Catalunya, per exemple, que fa 17 anys que tenen
un cànon que funciona, que s’ha demostrat que és molt eficient
per prevenir la incineració, per prevenir l’abocament i que si es
regulés a nivell estatal d’aquesta manera doncs podria entrar en
uns conflictes importants.

Per tant, creiem que hi ha una feina molt important a fer en
el procés de debat parlamentari en el qual vosaltres, tots els
grups parlamentaris, tindreu accés i tindreu possibilitats
d’intervenir i ens agradaria molt que poguéssiu traslladar
aquesta preocupació de part dels territoris perquè es pugui
respectar que existeix un cànon, que és una bona notícia, però
que sigui un cànon finalista, per l’abocament i per la
incineració. 

També s’ha de dir que com a punts que trobem a faltar a la
llei de residus estatal és que no s’incorporen sistemes de
dipòsit, devolució i retorn, per exemple, per al tema d’envasos,
i que tampoc no es plantegen objectius específics de prevenció
ni de reutilització. 

I ja per acabar, a nivell de propostes que fem també en el
context de les Illes Balears per avançar cap al residu zero, les
hem estructurades en quatre àmbits: la primera és en el marc de
la implementació de la Llei de residus, creiem que la Llei de
residus balear ens permet l’acompliment precisament de
l’obligatorietat de la recollida selectiva de la fracció orgànica,
que això s’ha de complir al cent per cent, pel que hem dit, la
importància que suposa respecte del volum de residus que
generem.

Respecte de la reducció efectiva del malbaratament
alimentari, considerem també que és molt important que es faci
un pacte social, que hi hagi una estratègia conjunta de les
diferents administracions i també a nivell de parlament perquè
es promogui la reducció del malbaratament alimentari a un
moment en què és tan important fer-ho.

Després tot el que fa referència a la regulació de la venda,
la distribució d’elements d’un sol ús en el mercat, a les
dependències públiques, als esdeveniments, tot això seguir-ho
de prop. També el desenvolupament d’instruments i de recursos
que afavoreixin la reutilització, l’envàs reutilitzable, la venda
a granel, oferir seguretat jurídica, també i tot el que pugui ser
facilitar en avançar en aquesta direcció, que també, no ho
oblidem, és una oportunitat també per crear nous nínxols de
negoci per avançar en una economia circular que pot ser clau
per diversificar la nostra economia.

I també en el marc de la Llei de residus, el
desenvolupament de mecanismes, la dotació de recursos
necessaris per poder analitzar, avaluar i fer el seguiment de tots
els objectius prevists per a la prevenció, recollida i reciclatge

i, especialment, a tot el que fa referència als sistemes de
responsabilitat ampliada al productor que hem comentat, per
evitar precisament que els ajuntaments continuïn assumint
aquests costs que no els pertoquen.

Llavors, una altra de les propostes que està contemplada
dins la mateixa llei també és la implantació de sistemes de
dipòsit, devolució i retorn per a determinats envasos de
begudes, que creiem que pot ser clau precisament per obrir la
porta al retorn dels envasos retornables quan ja tenim, diríem,
el marc ideal per fer aquest retorn, doncs que puguin també
tornar-se a introduir al mercat envasos retornables; sistemes de
dipòsit recompra per a altres tipus de residus; implantació
també del contenidor multimaterial, que això també és una
proposta que està contemplada dins la llei i que implicaria que
el contenidor groc, que actualment coneixem com a tal, pogués
obrir-se també a altre tipus de materials que són reciclables,
perquè són de plàstic, perquè són d’alumini, que són materials
reciclables, però que avui en dia no s’hi poden posar perquè no
són envasos, creiem que també seria una estratègia important
també per millorar la recuperació material.

Per últim, també la introducció de mesures per restringir
l’augment dels sobreenvasats, dels envasos superflus, que són
coses que estan contemplades dins la llei que es poden
desenvolupar molt més de com ho estan inicialment; estratègies
específicament per avançar en la fiscalitat ambiental per fer que
sigui més car contaminar, que sigui més car generar productes
d’un sol ús i que sigui molt més factible o més eficient fer-ho
amb responsabilitat. I el que dèiem de tornar insistir en la
implantació d’un cànon finalista per l’abocament i la
incineració que repercuteixi positivament en la prevenció de
residus, reutilització i consum responsable.

Llavors, en la línia de les altres dues propostes, aquí ja
només hi ha tres diapositives: una és la política municipal de
gestió preventiva, creiem que nivell municipal falta fer feina
per generalitzar la recollida selectiva de la fracció orgànica,
amb bosses compostables, promoure sistemes porta a porta,
pagament per generació, tancament de contenidors, recollides
comercials, aplicar el principi de proximitat, reduir el
malbaratament alimentari, facilitar la reutilització de les
deixalleries, visibilitzar els costs que suposa per a la ciutadania
i fer activitats de reparació, reutilització i bonificació de les
taxes a les persones i a les empreses i comerços que promoguin
la reducció de residus, fomentar la compra pública d’elements
reutilitzables, per exemple, o incorporar criteris en la
contractació i la compra pública.

En el tercer bloc de propostes de recerca, desenvolupament
i innovació en prevenció de residus creiem que val la pena
augmentar la quantitat i la qualitat de la informació, la
transparència sobre la generació de residus, els impactes i els
productes de consum, fer anàlisis de l’impacte també a l’àmbit
balear, anàlisis de cicle de vida, vetllar especialment perquè la
substitució dels plàstics d’un sol ús que està tan de moda,
diríem, o que està tan enfocada, diríem, a aquest moment, no es
faci a costa d’altres materials que també són d’un sol ús i que
tenen també altres perjudicis ambientals, com poden ser els
materials compostables o els bioplàstics i que, per tant, no vagi
en detriment de la prevenció de residus i la reutilització i
desenvolupar productes amb criteris de codisseny.
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I ja sí, per últim, promoció de campanyes generalitzades
d’educació ambiental. Creiem que és la clau, evidentment,
l’educació, que han de ser campanyes que posin el focus en
l’accés a la complexitat dels residus, en les afectacions
ambientals i socials del model de consum; campanyes que
haurien de ser amb recursos públics, que haurien d’evitar que
no siguin dirigides per interessos econòmics i que també posin
el focus o que parteixin de la responsabilitat compartida, que
no equitativa, en la prevenció de residus, precisament per
dirigir aquestes campanyes i estratègies de prevenció de residus
no només a la ciutadania, sinó també involucrar-hi el sector
econòmic, el sector productiu i tota la resta d’àmbits de la
societat i de l’economia que poden intervenir-hi.

I perdoneu si m’he passat del temps previst. Ara per a
qualsevol pregunta si us sembla podeu fer una ronda de
preguntes i jo ho recullo tot junt, no?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, ja ho anirem dirigint, moltes gràcies, Sra. Badia, per la
seva exposició.

LA SRA. COORDINADORA A LES ILLES BALEARS
DE LA FUNDACIÓ REZERO (Roser Badia i Cabrer):

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passaríem a les preguntes dels diferents grups, i
observacions, tot seguint el procediment de la intervenció per
grups parlamentaris. Li demanaria si vol contestar globalment
o individualment.

LA SRA. COORDINADORA A LES ILLES BALEARS
DE LA FUNDACIÓ REZERO (Roser Badia i Cabrer):

Sí, jo supòs que, com que m’he passat un poc del temps,
millor que les contesti totes juntes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte, sí, idò faríem contesta global. En primer lloc, com
a sol·licitant de la compareixença, té la paraula el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, per un temps de deu minuts.
Sr. Ferrà quan vulgui.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies a REZERO evidentment
per haver acceptat la convidada. 

En primer lloc, evidentment, a ningú no se li escapa que
aquesta presentació s’hauria d’haver dut a terme fa un any, fa
un any i busques, perquè en el moment que ho vàrem sol·licitat
era el moment òptim, uns mesos després que s’hagués presentat
per primera vegada a les Illes Balears aquest estudi, i des del
meu grup parlamentari vàrem considerar que, una vegada
vàrem assistir a l’acte de presentació, vàrem considerar que era
interessant aquest estudi perquè a més anava en paral·lel amb
la implementació de la Llei de residus a les Illes Balears.

Per tant, la primera pregunta és si seria possible a qualque
moment, evidentment sé que és molt costós, actualitzar aquests
28 indicadors i tenir un nou estudi a qualque moment a un
futur, és a dir, és una petició, una pregunta que faig a la ponent,
si això és viable o és possible.

Després, hi ha hagut un apartat on hem vist l’estat un poc de
les polítiques i les dades municipals de residus dels diferents
municipis, la meva primera pregunta en aquest apartat és: els
sistemes d’individualització, s’ha comentat el porta a porta que
és el que conec jo, no sé si hi ha altres sistemes a les Illes
Balears o a altres municipis de les Illes Balears que hagin
implantat altres sistemes d’individualització o si es tenen
previst altres sistemes a part del porta a porta.

Després també, hem vist un poc aquesta diferència
d’evolució en la recollida selectiva a petits municipis, mitjans
municipis i grans municipis, la meva pregunta és un poquet
l’anàlisi que feu vosaltres ara al present sobre les experiències
i l’evolució en els darrers anys a les grans ciutats i als grans
municipis que són els grans generadors, on costa més
implementar polítiques de recollida de residus, i conèixer un
poquet el vostre parer quant a l’evolució i quines són les
millors solucions, les més efectives, perquè evidentment parlam
de problemes grossos, complicats que també impliquen
mesures també grosses o solucions grosses, moltes vegades
costoses i males d’implementar.

Després també volia demanar si podria fer una valoració de
la posada en marxa de la Llei de residus, al marge de tota la
part de l’articulat que es va suspendre i que va entrar en vigor
fa unes setmanes, si ens podria fer una valoració de la posada
en marxa de la Llei de residus de les Illes Balears. I també quin
impacte ha tengut aquesta llei, quin impacte social fora de les
Illes Balears, si teniu alguna perspectiva fora de les Illes, a
altres territoris de l’Estat espanyol o fins i tot fora de l’Estat
espanyol, si ha estat objecte de debat, si ha estat... bé... Un dels
objectius polítics que es pretenien en aquell moment també era
que tengués una força més enllà de les Illes, que fos també
exemplificant i que fos una mesura pionera que es pogués
donar a conèixer fora de les Illes Balears.

També heu parlat del tema de les càpsules de cafè i era
perquè, evidentment, aquest tema és un tema complex, si
coneixen vostès si els productors de les càpsules de cafè tenen
ja preparat i quin és el sistema de recollida de les càpsules. Ho
dic perquè és una de les mesures que està en principi
excepcionada, excepcionada perquè els productors es varen
comprometre a crear un sistema de recollida de càpsules de
cafè, no sé si aquest sistema s’ha produït o no s’ha produït.

Després, també ha comentat a l’anàlisi del sistema de gestió
de residus del Govern de les Illes Balears, aquesta anàlisi que
s’ha exposat, que el mateix govern diu que s’incompleixen els
objectius de la Unió Europea. Hem vist les dades, que les tenim
tots, supòs que els diputats d’aquesta casa hi tenen fàcil accés,
la meva pregunta era: a la resta de l’Estat, al territori de l’Estat
i a la Unió Europea quin és el greu de compliment d’aquests
objectius de la Unió Europea, si s’acompleixen o no
a’acompleixen i si hi ha un rànquing en quin ens trobam les
Illes Balears i l’Estat espanyol, evidentment.
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Després, una altra pregunta, de les propostes de REZERO,
ja acabant, és el cànon finalista. A les Illes Balears aquest
cànon finalista s’ha incorporat als pressuposts del 2021 dins la
Llei de pressuposts i, en principi, s’ha de començar a aplicar en
el 2021, no record ara si era el juny o juliol de 2021, d’una
manera progressiva, una manera progressiva pactada per
l’impacte de la crisi de la COVID. I era si ens podria fer un poc
una valoració d’aquesta incorporació del cànon finalista dins el
2021.

I de l’avantprojecte de llei de residus i sòls contaminats
estatal, he vist que una de les qüestions importants era que
aquest cànon finalista..., no hi ha un cànon finalista per als
abocaments i incineració, no existeix dins aquest avantprojecte
de la llei. Jo crec que des del grup parlamentari nostre
intentarem impulsar que en aquest projecte de llei estatal,
mitjançant esmena amb els partits aliats de MÉS per Mallorca,
hi hagi aquest cànon. En qualsevol cas, la valoració o l’anàlisi
o la pregunta que li volem fer és si vostès veuen bé que si un
territori autonòmic ja té aquest cànon incorporat, si hi hagués
un cànon estatal, evidentment no s’aplicaria, entenem. Entenem
que si a la llei estatal s’incorpora un cànon, seria per a una
recaptació a nivell estatal i que aquesta mesura quedaria
exceptuada en els territoris que ja tenguessin incorporat aquest
cànon finalista.

I després també he vist que l’avantprojecte de llei no
planteja objectius específics i no record quins eren, de
prevenció i reutilització, crec que posaven. La resta d’objectius
sí que estan plantejats, és una pregunta, altres objectius
específics sí que estan plantejats dins l’avantprojecte de llei,
quins són? Quins són aquests objectius.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Ara passam al Grup Parlamentari
Popular. Sra. Marí, per un temps de deu minuts té la paraula.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc agrair la
compareixença de la Sra. Roser i la seva companya, per
presentar-nos aquest informe, que és en el que jo havia
treballat, les dades posteriors no les tenia, havia treballat amb
aquest informe del 2010-2018, el qual, com bé han dit, està
basat en 28 indicadors i en 5 eixos ben definits. Voy a seguir
en castellano, porque lo tenía además escrito en castellano.

Coincido con el Sr. Ferrà que se tenía que haber tramitado,
haber hecho antes esta comparecencia, porque era de principios
de 2020, con lo cual agradezco que sea ahora, aunque tarde,
pero vamos a hablar del tema.

Del estudio, de lo nuevo que habla, he visto que ha venido
a hablar de la Ley 8/2009, lo que más me choca también de los
datos últimos que ha dado, es que en el 2019, según la
Conselleria de Medio Ambiente, en los municipios sólo el 41%
eran residuos orgánicos y que sólo se reciclaba el 3%. Creo que
es muy poco para que se dé en el año 2019. De todas maneras
lo más interesante de todo esto sería tener los datos posteriores

a la pandemia, que es cuando creo que vamos a tener muchas
sorpresas.

Lo que es muy visible en su estudio, es la estrecha relación
desde luego que hay entre el Producto Interior Bruto, la crisis
económica y la producción de residuos.

También hablan del incremento que ha existido en relación
a las empresas gestoras de residuos peligrosos durante estos
años, que no lo ha puesto aquí, pero que está en el estudio.
Aunque también queda patente que no son suficientes.

Una pregunta que me gustaría hacerle es: ¿creen que hay
suficiente control sobre estas empresas que trabajan y que
transportan residuos peligrosos y si cumplen con los protocolos
y normativas obligatorias? Le hago esta pregunta en relación
con la denuncia que puso la Guardia Civil, en concreto el
SEPRONA, a una empresa de transportes de residuos
peligrosos a principio de la pandemia de la COVID-19 aquí, en
Mallorca. Sería interesante si tienen ese dato, saber qué control
se ha llevado a cabo de estas empresas desde el inicio de la
pandemia.

En relación a la generación de residuos de la construcción,
me gustaría también saber a qué cree que se debe que Ibiza sólo
genere el 0,2%, según este estudio que tengo yo en la mano, y
más, si tenemos en cuenta, creo que es algo importante, la
cantidad de vertederos ilegales que existen, que es contra lo
que se debería luchar. 

En el tema de que el material más reutilizado es el textil,
creo que es por lógica ya.

En su estudio también hay algo que choca y es la poca
inversión que se destina a la prevención y reducción de
residuos, tan sólo ha habido en 2010, 2018 y 2019. Esto según
los datos que me han aportado ustedes, creo que de 2010 a
2017, que no hubiera me parece muy fuerte.

También nos interesaría que nos dijera, si lo tienen, es en
cuánto se ha reducido el índice de presión humana, del que
hablan también en este estudio, durante este año y pico de
pandemia, que también es un dato bastante interesante a saber,
ya que ustedes hablan de población de derecho y población de
hecho. 

También, como usted bien ha dicho, me gustaría saber por
qué cree usted que las Baleares, el Estado español, estamos
situados en el nivel más alto, con 763,5 quilos por persona y
año, ¿saben ustedes los motivos o saben por qué se puede crear
esto?

En cuanto a la producción ecológica, todos tenemos claro
que ha crecido y que continuará creciendo. En este sentido no
tenemos ninguna duda. 

Otro hecho que me gustaría destacar es el esfuerzo que se
está haciendo en el sector náutico, para ir hacía una movilidad
sostenible. Lo digo porque en Baleares sí que está habiendo
muchos casos, como puede ser Trasmapi, que tiene lo que
llamamos el proyecto Blue Mobility y creo que hay otras
empresas, como Transmediterranea, que también están
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empezando a reducir gases contaminantes y a que todo sea más
sostenible.

También llama la atención de su estudio el hecho de que, y
usted lo ha comentado, que el agua mineral en las islas es un
50% superior a la media estatal. ¿A usted le extraña? Venga a
Ibiza, pruebe el agua del grifo, yo le invito, y luego me dice
algo, porque ¡vamos, no hay quien beba esa agua,
sinceramente!

Cambiando de tema, ya sé que voy saltando de una cosa a
otra, pero como me he leído todo el estudio, intento abarcarlo
todo, también hablan de que las Islas Baleares es la única
comunidad autónoma del Mediterráneo, a fecha de hoy tengo
mis dudas, no sé si hay alguna otra, de que es la única que tiene
un servicio de limpieza del litoral. Este servicio se puso en
marcha gracias al Partido Popular en el año 2004 y es uno de
los apartados en el que yo más interés tengo, dado que,
efectivamente, la mayor parte de residuos que se recogen son
plásticos, pero también tienen que saber ustedes que este
servicio en las Islas Baleares lleva un año y medio sin tener
lugar, por un tema administrativo realmente, pero que no... y
las consecuencias a nivel de Baleares, sobre todo para las islas
pues es muy grande que no se haya podido poner en marcha.
También informamos que tenemos dos mociones presentadas,
que espero que algún día se puedan debatir: una es en relación
a este servicio de limpieza de litoral, y otra relativa a, para mí
lo que va a ser la nueva plaga, que son las mascarillas, ¿vale?
En este sentido espero que se puedan debatir.

También, por otro lado, se aprobó y así también está puesto
en los presupuestos, una partida del ITS, para la retirada de
redes fantasma, que creo que es uno de los residuos más
peligrosos que hay en el mar, y hasta la fecha, la verdad es que
no se ha retirado ninguna. La única actuación que se llevó a
cabo fue por parte del consejo insular y fue en Ibiza, es por ello
que a veces uno duda de que se aprueben ciertas medidas aquí,
en este Parlamento, porque luego no se llevan a cabo. En este
sentido, creo que el tema de las redes se debería poner en
marcha inmediatamente.

También en cuanto al alto crecimiento de la generación de
residuos en Ibiza y Formentera, que ustedes hablan del 161%,
supongo que estará ligado también, y creo que es así, al gran
incremento poblacional que ha tenido lugar en las dos islas,
sobre todo en la isla de Ibiza, que en estos años de los que
ustedes hablan el incremento de la población ha sido muy
elevado. Supongo que está relacionado con ello. 

Ahora, en cuanto a los municipios de Baleares, me ha
llamado la atención lo que ha dicho de que sólo realicen
recogida selectiva 12 municipios en todas las islas. Creo que es
poco.

También hay otro dato que me choca y es que ustedes
extrapolan los datos, sobre todo en relación a la Fundación
Deixalles y a Cáritas, los datos de Menorca para el resto de las
islas, según este estudio. Creo que no tiene nada que ver una
isla con otra, son completamente diferentes y creo que los datos
no son extrapolables. En este sentido, es una opinión quizás
más personal que otra cosa, pero creo que las islas son muy
diferentes como para poder extrapolar los datos.

También otro tema del que me gustaría hablar, ya que están
ustedes aquí, es de la puesta en marcha de las instalaciones del
vertedero de Ca Na Putxa. Sabe usted que acaban de ponerse
en marcha y espero que con esto la situación de la isla de Ibiza
cambie y mucho, eso a pesar de ser la única isla de las Baleares
que no cuenta hasta la fecha con ningún tipo de ayuda por parte
del Gobierno de las Islas Baleares. Ya hemos preguntado dos
años seguidos a nuestro conseller, el de Medio Ambiente, y las
respuestas que hemos obtenido de momento no han sido
efectivas. A ver si de verdad algún día es capaz de firmar el
convenio.

En relación al famoso canon del que han hablado, el canon
finalista que se ha impuesto, implantado este año, en esto
podemos estar realmente de acuerdo, lo único que desde
nuestro partido, desde el Partido Popular, lo que hemos pedido
es que no se hubiera implantado en esta época, en una época de
pandemia, crisis social y económica, creemos que no era el
momento para implementarlo, porque lo único que se hace es
más recaudación, pero menos inversión, esa es la realidad. Y
creo que lo que habría que hacer es más educación, sobre todo
a nivel de los niños que se está haciendo bastante.

Otro tema que me gustaría que tuvieran en cuenta es la
voluntad del sector pesquero. El sector pesquero sé, tengo
mucha prensa en la cual ellos se ofrecen a recoger residuos y
nadie les tiene en cuenta. Creo que se les debería tener más en
cuenta, no sólo el servicio de recogida literal sino que el sector
pesquero nos ayudaría, y mucho, a recoger plásticos y otro tipo
de residuos que hay en el mar.

Por último, iba a hablar también, coincido en la misma
pregunta que ha hecho el Sr. Ferrà, sobre la normativa europea
de España que debería reutilizar y reciclar el 50% de residuos
municipales en 2020. Éste ya sabemos que ha sido denunciado
y que no se cumple, estamos por debajo del 35%. Le quería
preguntar lo mismo que él le ha dicho, qué opinión le merece
y sobre todo si tienen datos de otros países europeos en
relación a España, creo que es bastante importante saber en qué
situación se encuentra España en relación al resto de países. 

Nada más. Hasta el momento yo creo que esto es todo y
agradecerle su exposición.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula el Sr. Jiménez, per un temps de deu
minuts. Sr. Jiménez, quan vulgui.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sra. Presidenta. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la
fundación por estar aquí presente, por informarnos a través de
este power point que es muy interesante y clarificador en
muchas de las materias relacionadas con los residuos. Y
rápidamente paso a hacer alguna observación y alguna
pregunta.

Entendemos que uno de los principales problemas que hay
con respecto a los residuos, al margen del tratamiento que se
haga con ellos, es el propio papel de los que gestionan estos
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residuos, es decir, la recogida, tratamiento de los residuos
urbanos, domésticos en general. En concreto, en materia de los
envases y del vidrio hay dos empresas, Ecoembes y Ecovidrio,
que ejercen el propio monopolio de esta gestión, son los que lo
controlan y hacen todo este proceso completo.

En el caso concreto de Ecoembes, por citar una de las dos,
es una empresa que está siendo denunciada repetidamente y
sistemáticamente por el bajo porcentaje final de esta gestión,
del reciclado de envases, y por convertir incluso, según
determinadas fuentes, convertir en negocio lo que en realidad
o en teoría debería ser un servicio sin ánimo de lucro.

Entonces, aquí habría una..., bueno, es un tema de debate y
de pregunta, ¿qué alternativa o que se podría plantear como
alternativa a este sistema de gestión que fuera realmente más
eficiente ambientalmente en concreto de lo que hace esta
empresa en concreto? El reciclado y tratamiento de residuos no
sólo afecta a esta empresa, obviamente.

En relación con esto mismo, en la Ley de residuos que
trabajó, que implantó Zapatero se incluía la posibilidad de
introducir el SDR, sistema de depósito, devolución y retorno.
El gobierno de Rajoy inmediatamente de entrar, la primera cosa
que hizo con respecto a esta ley, fue eliminar esta posibilidad,
que se planteaba como una posibilidad en esa ley. Entonces,
digamos, esto quedó eliminado y al parecer todo esto se debió
a la propia presión de Ecoembes que veía peligrar parte de su
negocio. 

Entonces apunta cualquier dato que uno lea, que vea del
ámbito europeo y tal, apuntan que el empleo de este sistema iría
a una mejora sustancial del reciclado de envases. Bueno, como
ya digo, se ha visto incluso en el Estado, en el País Vasco, en
experiencias piloto. Entonces, pero luego, además del tema del
SDR, hay también la gestión, como se ha citado en el informe
y has comentado, que hay un tipo de residuos que también
deben ser tratados que son menos conocidos, elementos que
algunas veces se meten en el contenedor amarillo y otros no
necesariamente, unos tienen gestores finalistas, otros que no. Es
decir, entonces, la pregunta seria un poco también:
alcanzaremos en algún momento, o se puede alcanzar, a fin de
cuentas todo esto voluntad política, pero así como por la
experiencia y por vuestro trabajo  veis distintas experiencias
que al final, y como bien se dice ahí, es intentar alcanzar ese
residuo cero, es decir, ¿cómo se piensa que se podrían trabajar
estas distintas fracciones para que acaben siendo o que
acabemos terminando con estos residuos todos ellos, todas
estas distintas gestiones, perdón, gestores, que nos lleven al
reciclado total? La pregunta un poco así ambigua, pero bueno.

Luego otro tema que quería, que también lo habéis citado
un poco, es uno de los hechos recurrentes que se producen en
materia de residuos, tanto desde la propia administración como
también desde el mundo empresarial, que es responsabilizar al
ciudadano de la proliferación de residuos o de su mal uso. Es
decir, me quito la responsabilidad y se la paso a aquel. Es decir,
normalmente el ciudadano o la ciudadanía, en general, tiene un
cargo de responsabilidad del momento último de lo que hago
yo con mi residuo, si aplico bien lo que me dice mi municipio
que tengo que hacer o, dicho mal y pronto, paso de todo y no
lo hago. Entonces, lo que habría que preguntarse es el origen,

el origen de todos los productos, es decir, se nos indica que
hemos de reciclar, recuperar, tal, pero no se discute el origen
del producto, el sobreenvasado, el sobreembalaje, ¿son
necesarios todos estos elementos que rodean a un producto?
¿Son necesarias tantas capas de envasado para un producto? Es
decir, aquí la responsabilidad es doble, por una parte, la
administración, que podría regular este tipo de cosas y, por otra
parte, la propia empresa, que se debería autocontrolar.

Porque, además, de hecho, lo sabemos, es decir, la
publicidad engañosa, por cierto permitida, de las empresas,
equiparan productos sobreenvasados con seguridad y con
calidad. Muchas veces uno piensa esto está muy bien envasado,
esto genera o supone más calidad o más seguridad, porque me
protege de no sé qué cosas. Lo cual, como se demuestra de toda
la vida en los comercios locales en ese tipo de cosas, no es
necesario tanto envase, te lo pueden envasar en nada si llevas
tú la bolsa, por ejemplo, en nada o tal vez con un envase
mínimo. Entonces, la pregunta, bueno, es una pregunta, la
pregunta del millón porque la respuesta cada uno de la puede
hacer cuando quiera, ¿no deberían promoverse regulaciones
más restrictivas en ese sentido? ¿No debería, pues, tratarse o
trabajarse más en el origen que en el producto final?

Por último, que también lo habéis considerado ya casi al
final de la exposición, es decir, hay un tema que se trabajaba
mucho hace como 15 años que era el tema de la formación y la
educación ambiental, se trabajaba no sólo en el tema de
residuos sino en otros muchos ámbitos. Era algo positivo
porque precisamente, para ese trabajo final del ciudadano, de
la ciudadana para, digamos, trabajar bien ambientalmente la
cosa que hace falta es la formación, la educación. Esto se hizo
y de repente a partir de la crisis económica del 2008 se empezó
a eliminar, digamos como gasto superfluo o gasto innecesario,
y este tipo de cosas al final lo que genera es una mala praxis
por falta de formación, o de conocimiento en muchos casos,
¿no? Entonces, bueno, la pregunta también es muy sencilla y de
fácil contestación, pero, bueno, yo la dejo caer aquí; es decir,..
y además con esta crisis última este tipo de cosas se
implementan, es decir, como ahora no va a haber dinero para
nada, pues sólo para esto y esto es una tontería lo dejamos,
¿no? Y no lo es, no lo es, porque todo esto supone, como
también habéis comentado ya, mucha contaminación de todo
tipo, suelo, aire y agua, por una parte los residuos, por otro lado
afecta a la salud humana, todo este tipo de cosas, com antes se
ha comentado, también lo han comentado las personas que me
han precedido, la contaminación de microplásticos es que no lo
ves, pero te lo comes y eso afecta a la salud, ese tipo de cosas.
Por tanto, ese tipo de cuestiones, formativas, educativas, yo
creo que son esenciales y que deberían implementarse
absolutamente, es decir, para trabajar en todos los sentidos
posibles, ¿no?, arriba, abajo, es decir, en las altas instancias y
en el ciudadano común. 

I res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. Pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, té la paraula el Sr. Benalal, per un temps de deu
minuts. Quan vulgui.
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EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Gracias por comparecer.
Primeramente, me parece extraño que estemos hablando de un
informe que toma datos del año 2010 a 2018, cuando en
realidad desde entonces se ha hecho mucho, que ha entrado en
vigor una Ley de residuos, en fin, me parece que es un poco
extraño.

También me gustaría decir que los niveles que se han
puesto de reciclaje, pues me parece que son extremadamente
bajos, entonces, no sé de dónde los han sacado, cómo los han
sacado, pero son extremadamente bajos y no me parecen ni
siquiera realistas, porque no son conformes ni siquiera con las
propias evaluaciones de los consejos, por ejemplo, el Consell
de Ibiza donde acabo de verificarlo. Esto, por ejemplo, pues
deja fuera toda la nueva Ley de residuos de Baleares, que entró
en funcionamiento como dije hace un par de meses, que hará
variar la situación de forma muy impactante, por ejemplo, en el
tema de residuos plásticos, donde obliga a que cualquier tipo de
embalaje o paquete terciario o secundario, pues tenga que venir
de plásticos 50% reciclables, y esto es una cosa particular en
nuestro caso que afecta (...) a package industrial, o al PCR que
son package comerciales. 

En lo del agua, pues qué voy a decirle, me parece a mi que
el comentario sobre el consumo de agua, pues es un total, o sea,
no es un total, es un desconocimiento de la realidad que
tenemos en Baleares. Nosotros aquí no podemos beber agua del
grifo, aunque queramos. Entonces, pues, evidentemente hay un
consumo de agua mineral más alto, porque no hay ninguna otra
opción, o eso o beber Coca Cola, no veo otra opción.

También me gustaría saber que me expliquen por qué
parece que somos los más altos en producción de residuos,
porque tampoco logro entenderlo. 

En lo que respecta a los servicios de limpieza de litoral,
pues, efectivamente, son insuficientes, pero eso es un tema que
depende de las administraciones; entonces, si hay un problema
con esto, pues dependerá de la administración, no digo de esta
o de otra, pero desde luego depende de la administración. Y
también depende el hecho de que estemos hablando de
depuradoras de agua que están funcionando muy mal; ya se ha
dicho varias veces, por ejemplo en esta comisión o en plenos y,
de hecho, yo personalmente mencioné también que el caso de
ABAQUA, que es la explotante, pues el Govern, por ejemplo,
no le ha abierto expedientes para grandes infracciones, hay
informes de la Guardia Civil que ponen esto..., han enseñado
esto y bueno, evidentemente entonces ya de entrada estamos
teniendo un problema a este nivel. Y tenemos niveles de
vertidos de aguas no depuradas que son muy altos o son
demasiados altos. De nuevo, las depuradoras no las hacemos
funcionar ni yo, ni mi vecino, es un problema de la
administración, que no están funcionando correctamente, que
no las están manteniendo correctamente, o que simplemente no
está invirtiendo lo que hay que invertir.

La recogida selectiva en 12 municipios, pues me parece que
se está viendo muy mal. Casualmente, en la época en que la
Sra. Marí, que ha hablado antes que yo, era alcalde de Ibiza,
pues ya se tomaron muchas medidas en este sentido y, por

ejemplo, pues se colocaron puntos de tría de basura en todos
los municipios de la isla. Entonces, cuando tenemos esa
separación pues no me parece que sea real, al menos
evidentemente que luego venga el camión de la basura y eche
en los camiones los tres puntos de tría en el mismo camión, que
es una realidad. De nuevo, esto no es un problema del
ciudadano, es un problema de la administración que usa un
camión para recoger todos los puntos de basura.

Bueno, lo que ha dicho mi compañero de Izquierda Unida,
sobre Ecoembes y Ecovidrio, es un tema donde hay discusión,
se discutió hace mucho tiempo, me parece a mi que es un tema
más de discusión de poderes y de intereses, que de discusión
real.

Y finalmente, simplemente decir y si no que me corrija, la
Unión Europea y la Comisión Europea particularmente están
trabajando de forma intensiva en la elaboración de directivas de
forma continua para limpieza de litoral, separación de basuras,
separación de aguas, reciclaje de plásticos, reciclaje de vidrio.
El país que mejor lo aplica realmente es Alemania, donde, por
ejemplo, los puntos de recogida de vidrio contra el pago de
dinero por el usuario, pues están muy avanzados. Entonces,
pues a lo mejor lo que habría que hacer es en lugar de hacer un
informe a lo mejor como este, simplemente ver las directivas
europeas, que han sido transpuestas a la legislación nacional o
legislación autonómica y ver cómo se está ejecutando eso a
nivel local, porque me parece que aquí de todo lo que estamos
hablando, viene desde arriba, de la Comisión Europea, del
Parlamento Europeo.

Y bueno, eso me parece que es todo lo que tenía que decir.
Muchas gracias. 

Gracias presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Benalal. Ara passam al Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, per un temps
de deu minuts, Sra. Sureda té la paraula.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Sra. Badia,
gràcies per ser aquí a vostè i a la seva acompanyant per venir
a explicar-nos aquest informe.

Sí que és cert i ara ho mirava, que aquests indicadors són
molt variants i els estudis es podrien anar, com li ha dit el Sr.
Ferrà, actualitzant cada cert temps, perquè sí és necessari i
perquè el fet de la reutilització i el fet de poder fer reciclatge no
és tan antic. És que si miram 30 anys enrera o 40 anys enrera,
és allà on sembla que volem tornar, que és reutilitzar una
vegada més i llevar els plàstics, com anar a comprar amb
senalles, anar a comprar amb borses i això..., a posta dic que no
és de tan enfora.

Jo crec que és important dir que s’han fet passes. Jo ara
mirava i un dels municipis que varen començar, justament va
ser el meu municipi, que hi varen començar, a Esporles fa molts
d’anys que s’hi fa feina, però ja hi ha 37 municipis que fan
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feina en el tema del reciclatge i crec que l’important és que
aquestes polítiques dels municipis vagin encaminades a aquesta
recollida selectiva i que, entre tots, i que entre les lleis que
també es puguin marcar, entre tots anem cap aquí.

Fa poc amb aquesta llei vàrem tenir un debat, perquè els
productes d’un sol ús..., hi havia hagut dos anys i s’havien de
posar en marxa a partir d’ara del març, de dia 21 de març, si no
ho record malament; és clar, el problema que es troben molts
de distribuïdors, ja no només per la pandèmia, que sí, perquè
anava un poc en contra del que deia Salut, que obligava a donar
monodosis als restaurants i bars i utilitzar també plats i tassons
d’un sol ús, a causa de tot el tema de la pandèmia, però es
troben amb dificultats de vegades de trobar el material a l’Estat,
o fins i tot a altres llocs, per què? Perquè la llei es va aplicar
aquí i és més complicat poder trobar aquests productes. Però
crec que el que importa és que també ara a l’Estat es treballi
per fer aquesta llei de residus.

A mi m’agradaria saber quines mesures considera que
s’haurien d’aplicar a aquelles zones turístiques, ja no dic a les
ciutats, com sí que li han demanat, sinó a aquelles zones
turístiques, perquè és allà on hi ha més dificultats en molts de
moments per poder fer aquesta recollida selectiva.

Crec que també les polítiques que van encaminades o que
haurien d’anar encaminades des del Govern no només seria de
prohibicions sinó també serien de suport i d’ajuda, per
exemple, vostè ens ha dit que en plàstics, amb el tema de
l’aigua, és molt necessari que es pugui beure l’aigua de l’aixeta,
també li han comentat que a segons quines illes i a segons quins
municipis hi ha molta problemàtica, quines solucions o mesures
trobaria oportunes? Perquè jo, per exemple, en el meu municipi
a les escoles s’ha posat en marxa el tema de l’osmosi, és un bon
sistema, es podrien donar ajudes per part del Govern perquè a
les diferents cases dels nostres municipis posassin el sistema
d’osmosi per poder beure l’aigua de l’aixeta? Bé, quines altres
consideraria que són importants. 

El tema del cànon balear, que es va aprovar també en el
pressupost com a un impost finalista, sí se’ns va argumentar
que era a causa d’aquesta possibilitat que el Govern de l’Estat
posàs en marxa aquesta llei i que era important que, ja que la
nostra llei ho marcava, nosaltres ja tenguéssim aquest impost
també i que ja fos d’aplicació quan s’aprovàs la llei estatal.
Però sí que és cert que així com estan les coses i amb les
dificultats actuals, és molt complicat i no és el millor moment
en què es pot aplicar un cànon, malgrat sigui finalista. 

Bé, jo en principi, agrair que hagi vengut a fer-nos aquesta
exposició. Com dic, trobam que és important i pensam que el
que fa vint anys estava de moda i era necessari, que era utilitzar
els plàstics i l’absurd de trobar una taronja pelada envoltada de
plàstic i tot el que es genera -que el portaveu d’Unidas
Podemos ho ha comentat-, aquest absurd és tornar una mica al
que es feia antigament que era del que es tenia cura.

Així és que agrair la seva presència i l’explicació que ens ha
donat.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Borràs, per un temps de deu minuts. 

EL SR. BORRÀS I BARBER: 

Gràcies, presidenta. Bona tarda, benvinguda en el
Parlament. Potser una mica tard, però no gaire tard, perquè tot
i que fa molt de temps que es va demanar la seva
compareixença aquí, l’estudi que vostès ens han presentat avui
és una foto, una foto fixa d’un moment que ja no existeix,
perquè evidentment la Llei de residus trenca una manera de fer
i inaugura un nou temps que lamentablement ha començat amb
ralentí, a causa de la situació de pandèmia que vivim i que, per
tant, tampoc no tenim una foto clara perquè evidentment
sobretot un dels elements més distorsionadors de la generació
responsable de residus a les Illes, que és el turisme, la gran
activitat turística, evidentment no s’ha produït o s’ha produït
molt poc i, per tant, la foto que ara en aquests moments
podríem fer seria una foto falsa perquè no tenim tots els actors
econòmics en funcionament a les nostres illes i, per tant, potser
podríem cantar victòria massa prest perquè evidentment és un
dels elements més complexes que s’afegeixen amb més
complexitat, no està en funcionament o hi està amb molt poca
intensitat. 

Jo evidentment no qüestionaré el seu estudi ni les seves
dades, vostès són professionals i evidentment saben el que fan,
tenen una trajectòria important, vull dir són un equip potent, jo
he consultat la seva web: tenen 16 professionals més 8
col·laboradors estables en el seu equip, per tant són una
fundació important i, a més, són capaços de generar una
activitat important, és a dir, segons el darrer compte
d’explotació que tenen vostès penjat a la seva web, que és de
l’any 2018, van generar uns ingressos superiors a 400.000
euros, per tant entra dins les subvencions i prestacions de
serveis, per tant vostès són una entitat, entre cometes, poderosa,
en el millor sentit de la paraula poderosa, en el sentit que tenen
capacitat d’actuar i d’incidir. 

En aquest sentit, per tant m’agradaria que en aquest marc de
la seva activitat, li faré molt poques preguntes, una seria: quines
són les línies d’actuació que vostès han fet a les Illes Balears,
tant per iniciativa pròpia com en col·laboració amb
administracions públiques? O iniciatives privades, i no
m’interessa tant amb qui i tal, sinó perquè evidentment de la
seva resposta podrem ajudar a fer la foto de quines són les
preocupacions de les administracions públiques, de la unitat de
les Illes a través del que demanen a la seva fundació que faci;
és a dir, si el que li demanen a vostè és reflectir les mancances
o dificultats o preocupacions que tenim, evidentment de la seva
actuació en conseqüència tindrem les respostes a aquestes
preocupacions, i per açò m’agradaria si pogués una mica entrar
en aquest punt. 

La Llei de residus és molt important i el cànon és molt
important. El cànon només es paga pels residus que es generen,
si estam en crisi i, per tant, es generen pocs residus, es paga poc
cànon, és a dir no es paga un cànon del residu que no es
produeix, per tant aquí hem d’anar alerta. I per tranquil·litzar
el Sr. Ferrà, li diré que el cànon que pretén imposar la nova llei
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de residus estatal és un cànon que serà gestionat per les
comunitats autònomes i tendran capacitat de decidir si serà
finalista o no a cada comunitat autònoma. És simplement aquest
cànon, pel que informa la mateixa exposició pública de la llei
a la web del ministeri, està plantejat d’acord amb la Directiva
de residus de la Unió Europea i, si es posa com a cànon la llei
estatal, tot i que la gestió de residus és de les comunitats
autònomes, tenen la competència de residus, a part dels
municipis, és evidentment per evitar una cosa que a les Illes
hem patit o vam patir fa uns anys, que és el que se’n diu el
turisme de residus.

A Mallorca ho vam patir, diguéssim, en importar residus
d’Itàlia per incinerar a Son Reus. I evidentment en aquests
moments, com que hi ha comunitats autònomes a la península,
evidentment, no pas a les Illes, que tenen cànon i d’altres
comunitats que no, es genera un trànsit de residus entre
comunitats que no és gens sa pels objectius de protecció del
medi i d’evitar generació de residus i, per tant, en aquest sentit,
segons les informacions del ministeri, que es pública a la web,
és que es crea aquest cànon que serà gestionat per les
comunitats autònomes. Per tant en el cas de les Illes Balears no
canviarà res, és a dir, mantindrem el cànon tal com estableix la
Llei de residus. 

Jo, pràcticament, simplement una reflexió final, tenc l’honor
d’haver estat un dels ponents de la Llei de residus del
Parlament, no puc dir que som un pare de la llei perquè el pare
de la llei és el Govern de les Illes Balears, és el Govern qui va
impulsar aquesta llei i és el pare de la llei, però sí que som,
podria dir, un dels padrins i, per tant, com a un dels padrins
parlamentaris d’aquesta llei, tenc molt d’interès que a través del
seu desenvolupament reglamentari que esperem que sigui ràpid
i actiu que pugui ajudar a millorar la gestió i tractament dels
residus a les Illes i a la no generació de residus a través
d’aquesta llei.

I no només és important aquesta llei, sinó que també hi ha
dues lleis que també vaig ser entre cometes padrí, que són la
Llei de canvi climàtic i la Llei d’urbanisme a les Illes Balears,
que són molt importants perquè, fa una estona, aquí deien que
no es podien comparar territoris, i és cert, però, que no es
poden comparar territoris, no es poden comparar mai, no es pot
comparar Eivissa i Menorca, com no es pot comparar Espanya
amb un altre país, perquè de vegades sembla que podem fer
comparacions, unes sí i altres no. Però, evidentment, no només
és important evitar la generació de residus, no només és
important tractar bé els residus que es generen, sinó que també
és molt important pensar quin model de societat, quin model de
creixement tenim, tant el demogràfic com l’urbanístic i, en
aquest sentit, moltes conseqüències que tenim en aquests
moments de producció de residus és també causa, i de gestió i
de tractament de residus també és a causa dels models
econòmics triats per a cada territori.

I en aquest sentit, per tant no-res és de generació
espontània, tot ve d’algun lloc i el que hem de fer entre tots és
poder corregir aquestes inèrcies per poder no només tractar
millor el que produïm, sinó també gestionar una societat d’una
manera més eficient per tal d’evitar la producció d’aquests
residus, per tal de tenir cada vegada una societat una mica més
equilibrada i sostenible.

Jo, res més. Li han fet moltes preguntes, jo no n’hi faré cap,
més que aquella que li he fet, simplement. I no li deman perquè
m’expliqui vostè, diguéssim, els seus contractes laborals, que
no és la meva intenció, sinó que vull que ens ajudi a fer a través
de la seva feina la foto de l’interès que té la societat de les Illes
a aconseguir que els objectius que vostè ha explicat siguin
efectius com més aviat millor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. Ara contestaria la Sra. Badia, té
la paraula quan vulgui.

LA SRA. COORDINADORA A LES ILLES BALEARS
DE LA FUNDACIÓ REZERO (Roser Badia i Cabrer):

D’acord. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i per
totes les preguntes i per donar-me l’oportunitat d’aprofundir un
poc més perquè realment era molt difícil sintetitzar-ho tot. 

A veure, intentaré anar un poc per ordre així com han sortit
les coses, tot i que ja avanç que hi ha algunes coses que crec
que es poden contestar en paral·lel perquè he vist que tenien
coses en comú.

Per exemple, amb referència al moment, al moment de si és
un moment per presentar o..., crèiem, evidentment, que, és clar,
l’estudi en aquest sentit es va elaborar en dates de 2018, és a
dir, que ja té diríem un parell d’anys, però també, com ha dit bé
el Sr. Borràs, sí que és cert que la foto segurament actual no
seria la mateixa, llavors té un valor, és un valor sobretot de
punt de partida. I precisament, perdoneu per no haver-ho dit al
principi, però la vocació d’aquest estudi precisament és un
estudi que té la intenció de replicar-se, de fet així ho fem a
Catalunya, un estudi que a Catalunya fem des de l’any 2010
cada un parell d’anys sobre els estudis dels indicadors cap al
residu zero, i la intenció precisament o el que permet aquest
exercici és precisament monitoritzar com es transforma el
territori en funció de les polítiques i de les iniciatives que s’hi
desenvolupen en prevenció de residus.

Llavors, per tant, crèiem que els valors que té aquest estudi
en el moment en què s’ha presentat és precisament de fer la
radiografia de la situació del punt de partida abans d’un
moment de transició, un moment de transició marcat
evidentment per l’aprovació de la Llei de residus, i marcat
també, considerem, en el context que ens trobem, per la
situació generada per la pandèmia, perquè al final també
esperem d’aquest moment que sigui un moment de transició i
que ens permeti, doncs, avançar cap a un altre model molt més
sostenible. Llavors, en aquest sentit crèiem que dóna resposta
a aquest tema.

Respecte dels sistemes d’individualització, que em
comentava el Sr. Ferrà, sí, existeixen evidentment els porta a
porta aquí, els coneixeu i els hem anomenat, i podríem dir fins
i tot complementaris a aquest sistema es coneixen, com heu
comentat vosaltres per exemple en el cas d’Esporles, però
també a altres municipis que han implantat sistemes, com és la
bossa vermella, que és un sistema que permet pagar diríem pel
rebuig que es genera a nivell domèstic i d’una forma
individualitzada, cada família ha de comprar una bossa. Per
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tant, té, diríem, una penalització sobre el volum del rebuig que
genera, consideram que això també es pot considerar com un
sistema d’individualització. També en el cas, per exemple, de
Manacor o Inca que implementen aquests contenidors, per
exemple, de recollida de la fracció orgànica amb targetes
individualitzades que fan que puguis monitoritzar també a
nivell municipal doncs quina és la participació de la ciutadania
en aquest sistema de recollida selectiva, són altres models, per
exemple, que funcionen i podríem anomenar-ne d’altres. 

Diria que amb referència a exemples de grans ciutats o
exemples que m’heu parlat també de zones literals, això sí que
traslladaria si de cas la resposta, perquè ara no us vull donar
dades que no sé de memòria, vull dir, evidentment, per a
nosaltres referents són països nòrdics o, per exemple, en el cas
de la gestió preventiva dels residus o sobretot en el cas dels
cànons, per exemple, Catalunya fa 17 anys que té un cànon per
l’abocament i la incineració. És dir, depèn de cada una de les
iniciatives o, com ha comentat el senyor..., -perdoneu, no me’n
recordo del nom-, que m’heu comentat abans amb referència,
crec que el Sr. Benalal, ha comentat la iniciativa d’Alemanya
del sistema de dipòsit, devolució i retorn; és a dir, diríem que
existeixen múltiples exemples de diferents iniciatives que
valdria la pena replicar i que cada una de les iniciatives doncs
té prou envergadura perquè us les expliquem en profunditat, si
de cas per correu electrònic.

Llavors, valoracions per exemple de la posada en marxa de
la llei, que em comentava també el Sr. Ferrà. Nosaltres
considerem que la Llei de residus és un punt de partida molt
important, pot suposar un moment de transició i també
dependrà una mica de com els diferents agents es facin seva la
llei i diríem implementin les mesures que estan contemplades,
que sigui un èxit o que s’hagin de dedicar més esforços a
implementar-les. Per a nosaltres és un punt de partida, però
evidentment és això, un punt de partida, crèiem que es pot
avançar molt més, abans parlàveu, per exemple, de la prevenció
del malbaratament alimentari o de la prevenció del
sobreenvasat alimentari, és clar, hi ha coses que actualment a
la llei no estan regulades, però s’obre la porta precisament que
el Parlament pugui desenvolupar reglaments, pugui
desenvolupar mesures precisament per, per exemple, prohibir
que es puguin vendre taronges envasades i pelades. Barbaritats
d’aquestes actualment no estan prohibides dins la llei, però sí
que hi ha un article -que després si voleu hi puc fer referència-,
el qual contempla doncs que es puguin desenvolupar
normatives més restrictives o que es puguin incloure aquestes
regulacions que tenen a veure amb la línia aquesta de prevenció
de residus.

Respecte..., a veure, sí, respecte del cànon, que heu parlat
alguns de vosaltres, tant el Sr. Ferrà com el Sr. Borràs, que ens
ha donat la notícia que celebrem realment si finalment serà així,
que actualment, segons ha dit vostè, a l’avantprojecte de llei es
contempla que aquest cànon pugui respectar la realitat
territorial. És realment una preocupació profunda perquè..., bé,
vosaltres millor que ningú sabeu que en els debats, en els
processos parlamentaris les coses canvien, de vegades les
pressions també són diverses i una cosa és el que es vol i
després una altra el que s’aconsegueix, i el que sí que vèiem
molt important és que realment acabi sent així, si realment com
a territoris podem acabar tenint el poder de decisió que sigui un

cànon finalista, que respecti el que existeix, doncs, seria la
millor de les notícies.

Amb referència a si és un bon moment o no per
implementar un cànon d’aquest tipus, algú de vosaltres ho ha
parlat. És clar, és cert que és un moment de crisi econòmica,
són certes les dificultats que tenim, també és cert que el que es
planteja des del Govern balear és que sigui un cànon
progressiu, per tant, que inicialment sigui una cosa
pràcticament anecdòtica i que es pugui incrementar a mesura
que s’implementen, diríem, mesures de prevenció i que es
reverteix una mica la tendència. Crèiem que la notícia és que
s’implementi aquest cànon i que després doncs, evidentment,
es pugui ajustar al moment en què ens trobem i que es pugui
regular. Crèiem, però, que precisament el fet que sigui un
cànon progressiu, que abans crec que m’havies traslladat
aquesta consulta, doncs, crec que sí que és una bona notícia i
que pot donar resposta precisament a aquesta sensibilitat que
pot ser en el moment que ens trobem no serà ben rebut un altre
tipus d’impost.

També defensar, com heu dit abans des del Partit Popular,
també des de Ciutadans, les polítiques..., la inversió que s’havia
fet, crec que ho heu comentat vosaltres, a partir del 2004 amb
el grup del Partit Popular en neteja de litoral, totes les
inversions que s’han fet en aquest sentit també. Evidentment,
nosaltres celebrem qualsevol iniciativa que vagi en la direcció
de millorar l’estat del medi ambient, i en aquest cas la neteja
del litoral. 

Vinculat a això volia fer un paral·lelisme també amb el que
heu parlat de la neteja de platges també, amb el que heu
comentat respecte del tema de l’aigua embotellada, que no
tenim alternatives, que al final, vull dir, el problema és que
tenim l’aigua de l’aixeta a alguns municipis, jo no
generalitzaria, perquè de fet hem treballat amb diferents entitats
fent aules precisament per analitzar la qualitat de l’aigua a
Mallorca, concretament, però la idea és arribar a la resta
d’illes...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -sí, no, però bé, fins i tot...-, però és cert que hi ha molta
percepció respecte de l’aigua embotellada que no és potable a
Mallorca o a les Illes Balears, en general. Llavors, caldria
analitzar al detall quins són els municipis que sí, que no i quina
és la qualitat a cada un dels casos.

Vinculant una mica, intentant, no sé si aconseguiré fer o no
l’argumentari que volia, però el que volia dir és que nosaltres
el que vèiem, també com a entitat dedicada a la prevenció de
residus, que tant la promoció de filtres d’aigua, per dir alguna
cosa, sistemes d’osmosi o la neteja del litoral o la neteja de...
són polítiques, o el cas que heu comentat, per exemple, de les
depuradores que no donen a l’abast, que tenim un problema tan
greu, creiem que són polítiques de final de canonada, són
polítiques que evidentment van a tapar un forat o a resoldre un
problema, però que té un origen molt més profund. I, és clar,
com a entitat que ens dediquem a la prevenció de residus, el
que volem precisament és posar el focus en això, en la
importància de promoure la prevenció per exemple de la
contaminació de l’aigua a fi que puguem beure aigua de
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l’aixeta, com seria el més lògic. I, evidentment, és una qüestió
de temps, és una qüestió molt complexa, però que s’hauria
d’abordar en aquest sentit des de la nostra perspectiva, des
d’aquest punt.

I amb referència, per exemple, a la neteja del litoral, això fa
referència al que havíem comentat abans de sistemes de
responsabilitat ampliada, de productes que es posen al mercat
sense preveure, com comentava en el vostre cas, les xarxes de
pesca fantasma, sistemes de productes que es posen al mercat,
però que no es planteja quina serà la gestió que tinguin quan es
converteixin en residus. No es preveuen sistemes, no?

També en resposta a algunes de les preguntes que m’heu fet
respecte de quines alternatives oferim, nosaltres defensem, com
el senyor de Podemos abans també ho ha anomenat, que els
sistemes de dipòsit, devolució i retorn són sistemes molt
eficients amb referència a l’incentiu per a la recuperació de
residus, que serveixin no només en el cas dels envasos, sinó
que podrien servir fins i tot en el cas de les xarxes de pesca o
podrien servir en el cas del tèxtil o en molts d’altres residus,
simplement perquè tenen un valor econòmic, tenen un dipòsit
que quan els has comprat els has pagat i en el moment que ho
retornes et retornen els diners.

Si realment aquests sistemes de dipòsit, devolució i retorn
estiguessin contemplats a la Llei de residus, cosa que hem posat
en vermell, perquè no és així, si realment aquests sistemes es
poguessin generalitzar no només en els vasos de begudes, sinó
també en molts altres models o altres sistemes, com, per
exemple..., us posaré un exemple molt petit com són les
llosques de cigarreta, si aquestes llosques tinguessin un valor
econòmic no en trobaríem ni una a terra.

Llavors, sistemes de dipòsit, devolució i retorn són sistemes
eficients, demostrats a l’àmbit europeu que funcionen i que es
poden generalitzar a molts altres residus.

I perdoneu perquè potser m’he estès més... 

(Remor de veus)

... d’acord, d’acord. 

No sé... si voleu acabo aquí la intervenció, sí, puc, tenc més
marge?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, pot anar contestant.

LA SRA. COORDINADORA A LES ILLES BALEARS
DE LA FUNDACIÓ REZERO (Roser Badia i Cabrer):

D’acord, no sabia si era... Necessit un moment per revisar
si ho he contestat tot i...

LA SRA. PRESIDENTA:

Si no després cada grup té ara cinc minuts de rèplica que
també li poden recordar les preguntes que li han fet...

LA SRA. COORDINADORA A LES ILLES BALEARS
DE LA FUNDACIÓ REZERO (Roser Badia i Cabrer):

D’acord, si de cas..., sí, ho fem així perquè necessit revisar
si ho he contestat tot.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, si algun grup no es considera respost ja li ho indicarà.

LA SRA. COORDINADORA A LES ILLES BALEARS
DE LA FUNDACIÓ REZERO (Roser Badia i Cabrer):

Sí, perdoneu, acab de trobar una pregunta que m’havia fet
el Sr. Ferrà amb referència als objectius de la llei de residus
estatal, em demanaves: quins són els objectius que no hi estan
incorporats?

Nosaltres diem que no existeixen objectius específics, que
vagin per exemple a la reducció del tèxtil o a la reducció de
determinades fraccions, hi ha un objectiu per exemple de
reducció en general, de prevenció de residus, que és del 10%
per al 2020, del 20% per al 2030, igual que a la llei de residus,
i és perquè emana també de les directives europees. Però sí que
trobem que la llei estatal és una llei molt poc ambiciosa, és una
llei de mínims, és una llei que està molt lluny del que ha
plantejat la llei balear, que en aquest sentit, abans em
demanàveu referències a nivell de l’Estat, crec que és sabut per
tothom que ha estat una llei pionera no només a nivell de
l’Estat, sinó a nivell europeu i que, precisament perquè ha posat
damunt la taula objectius específics de reducció, de
reutilització, perquè ha posat també l’obligatorietat de la
incorporació de sistemes de responsabilitat ampliada al
productor o la prohibició d’alguns productes d’un sol ús, també
per la incorporació de la matèria orgànica, per molts, molts
aspectes, considerem que és una llei que ha estat ambiciosa i
que ha volgut marcar un camí i de fet, altres comunitats
autònomes s’estan emmirallant en aquesta llei, com és el cas de
Catalunya, que ara es troba en un procés de redacció d’una
nova llei de residus que està utilitza o s’emmiralla, diríem, en
molts d’aspectes de la Llei de residus balear.

La Sra. Marí, sí?, no... 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, pot contestar, si vol, la Sra. Marí ha hagut de... ha
demanat que la disculpéssim perquè se n’ha hagut d’anar.

LA SRA. COORDINADORA A LES ILLES BALEARS
DE LA FUNDACIÓ REZERO (Roser Badia i Cabrer):

D’acord, és igual, si és que... és igual, bé, m’havia fet un
comentari amb referència a la generació de residus i la
vinculació amb el PIB, és una diapositiva -com moltes de les
diapositives que no he arribat a posar en aquesta presentació-,
simplement posàvem de manifest que existeix la teoria que a
més PIB més reducció de residus, que hi havia com el
paradigma... vull dir que es confirma el fet que existeix una
correlació directa entre la generació de residus i el PIB dels
països. Per tant, no es pot dir que, com a més desenvolupats,
siguem països que puguem avançar en la prevenció de residus
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i, per tant, que calen estratègies diversificades. No sé si era
aquesta la pregunta que em feia.

Respecte de la pregunta, crec que ha estat repetida, sobre
per què tenim tants de residus aquí a les Illes, una pregunta que
crec que té una resposta prou evident, en el sentit que, com que
ho hem pogut monitoritzar també al llarg dels diferents anys i
ho hem pogut vincular tant a la població de dret com a la
població de fet, i també analitzar la temporalitat, creiem que hi
ha una relació prou clara amb la quantitat de persones que
passen per les Illes en els moments de temporades turístiques.
És sabut que les Illes Balears són dels territoris més turístics de
tot l’Estat i, per tant, és evident que l’impacte del turisme
també es manifesta en el volum de generació de residus,
igualment com en la complexitat de la gestió de les depuradores
o en molts altres impactes, diríem, que genera aquesta activitat
tan intensiva i tan concentrada en el temps. Creiem que és
possible que hi hagi una activitat turística, però que ha de ser
racional o sostenible en termes també ambientals. I la generació
de residus és simplement un exemple, una conseqüència del
volum de persones que habiten a les Illes durant l’any i
especialment en la temporada turística.

Respecte de la consulta de per què només 12 municipis
tenen recollida selectiva, perdoneu, però potser no ho he dit bé,
jo no he dit que els municipis... que només hi hagi 12 municipis
que tenguin recollida selectiva, el que hem dit és que un 80%
de la població de les Illes Balears viu a llocs on la recollida
selectiva és inferior al 20%, o sigui..., evidentment tots tenen
recollida selectiva i tan sols 12 municipis de les Illes tenen
recollides selectives superiors al 60%, vol dir que són
municipis que despunten per tenir un model de recollida
selectiva que recupera més del 60% dels seus residus. 

Per tant, evidentment el que intentem explicar amb aquesta
gràfica, no sé si la voleu recuperar o no, però era bàsicament
que aquests 12 municipis són municipis punters, tant perquè
tenen un sistema de recollida selectiva molt eficient, per tant...
crec que són concretament, parlam d’Esporles, de Bunyola, de
Puigpunyent i dels municipis de la Mancomunitat del Raiguer,
aquests municipis són els que tenen una recollida selectiva
superior al 60% i que aconsegueixen generar menys de 120
quilos per habitant i any de rebuig. El rebuig, recordem que va
directament a la incineradora o a l’abocador, depèn de les Illes.
Per tant, creiem que són municipis que demostren que existeix
un sistema diferent, un sistema molt més eficient de recollida
selectiva i de gestió de residus.

Respecte de la proposta que el sector pesquer pugui fer
aquesta funció de recollir plàstics, no ho sé, personalment, és
una opinió, no?, també una mica en la línia del que havíem dit
abans, crec que la lògica hauria de ser, evidentment, promoure
polítiques que facin que els pescadors puguin pescar peix i que
puguem anar al mar i no trobar-hi plàstics i per això creiem que
la inversió que s’ha de fer és en prevenció de residus.
Evidentment, si després la neteja del litoral la porten a terme
pescadors o la porten a terme persones de l’administració,
doncs, això ja depèn de les instàncies, però... simplement
destacar que moltes vegades tendim a posar el focus al final de
la canonada quan des de nosaltres, des de la Fundació
REZERO sempre, i ja des del nostre naixement, des de la
nostra vocació en la prevenció de residus, com he comentat al

principi, vàrem néixer perquè el que vèiem amb preocupació és
que els esforços en el tema de residus anaven sempre cap a la
recollida selectiva, cap al reciclatge, i que calia posar el focus
en la prevenció.

I respecte del conflicte que heu comentat, ara no record
exactament qui ha estat, perdoneu, de sanitat i residus amb
referència a les monodosis, sí que és cert que el tema de la
venda a granel, dels sistemes no envasats, al principi de la
pandèmia varen generar una certa inseguretat, hi havia com a
una falsa percepció de seguretat quant que els productes
envasats eren més segurs per al tema de la protecció del virus.
Després varen sortir molts tipus d’informes que demostraven
que el virus persisteix precisament fins a 72 hores en
superfícies de plàstic, en contrast amb el que persisteix a l’aire,
que és envoltant les 4 hores, o en el cartró que són unes 12
hores. Llavors, per tant, creiem que no és cert que els productes
envasats en plàstic, això abans també ho comentava el senyor
de Podemos, siguin més segurs, creiem que hi ha una feina
també de facilitar aquesta informació, de promoure tota la
venda a granel, els productes reutilitzables, i creiem que en
aquest sentit hi ha una feina a fer, sobretot després d’aquest
moment d’inflexió que vivim, perquè el que no podem
permetre és que aquesta pandèmia ens faci tornar enrera en
qüestions tan bàsiques com la prevenció del sobreenvasat
alimentari o totes les qüestions amb les quals crec que podem
coincidir que són conflictives.

Llavors, en aquest sentit no és més segur qualsevol aliment
envasat en plàstic, i també considerem que és important que hi
hagi una estratègia també des de l’administració, compartida o
consensuada tant des de la Conselleria de Sanitat, la
Conselleria de Medi Ambient i d’altres conselleries de comerç
o qui sigui, per promoure precisament la venda a granel, per
donar seguretat jurídica tant a les persones que venen com a les
persones que van a comprar, per facilitar que això sigui viable
i possible.

I crec que, ja per acabar, perquè diria que no m’he deixat
res, amb resposta a la pregunta del Sr. Borràs, respecte de les
iniciatives o les energies on les posarem, on les posem aquí, a
Balears, quines són les línies d’actuació actuals, jo destacaria
dues coses, entre moltes d’altres, perquè és difícil realment,
nosaltres, ja ho heu vist, fem moltes coses i estam molt actives,
però sí que és cert que a Balears tenim com a dues grans línies
d’actuació que ja hem iniciat enguany i per als pròxims dos
anys: un és, precisament, el foment de la reutilització, a través,
com hem comentat, del Pacte per la Reutilització, i també
especialment pel que fa a la reutilització de tot tipus d’envasos,
tant alimentaris com també d’altres tipus d’envasos, creiem que
el context de les Illes Balears és un context ideal per promoure
sistemes locals de reutilització d’envasos, i parlam no només de
botelles de begudes, sinó d’altres tipus d’envasos alimentaris;
també coneixem iniciatives des de l’àmbit de la indústria que
avancen en aquesta direcció, creiem que aquí hi ha una feina
interessant a fer.

I després, una altra de les línies de treball que també té
molta força per a nosaltres i que creiem que és molt
transformadora és la feina que fem a nivell municipal: creiem
que els municipis al final són els primers que toquen amb els
propis dits la realitat de la gestió dels residus, és allà on
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realment hi ha molta feina a fer en prevenció i on realment es
poden transformar tots els models que tenim actualment i per
fer més eficient aquest sistema.

Això és una mica la resposta, no sé si m’he deixat alguna
pregunta, si hi voleu insistir o...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte, moltes gràcies, Sra. Badia. Ara passaríem al torn
de rèplica i té la paraula, en primer lloc, el portaveu del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Ferrà, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc, agrair totes les
respostes que ens ha donat a les preguntes que hem plantejat,
crec que del que tenia apuntat m’ha respost a tot.

Compartesc l’anàlisi sobre el cànon de la llei estatal de
residus, esperem, gràcies, Sr. Borràs, qui ens ha informat i serà
una bona notícia si realment aquesta realitat territorial es
reflecteix en el punt del cànon de l’avantprojecte de la llei
estatal de residus, i esperem que així es consolidi.

Respecte de tota la resta, no sé si m’ha contestat, només una
que era si tenia coneixement de si hi havia un sistema o hi havia
previst el sistema de recollida de càpsules de cafè, crec que era
l’única pregunta que m’ha quedat en l’aire, i que per ventura
l’ha contestada i jo no l’he sentida, si hi havia per part dels
productors, si vostès coneixement qualque iniciativa o la
iniciativa, no qualque, la iniciativa, perquè s’han compromès a
dur-la a terme per part dels productors, de sistema de recollida
de càpsules de cafè.

I crec que no quedava cap més pregunta, agrair-li
evidentment l’assistència, agrair-li l’exposició, agrair-li el
compromís que tenen amb poder actualitzar evidentment en els
recursos que es puguin treure, vostès no són una administració
pública, vostès no tenen uns recursos infinits, econòmics
evidentment, per tirar endavant aquests estudis, i esperem que
les distintes administracions, tant públiques com les institucions
privades en formin part o es comprometin perquè estudis com
aquest es puguin actualitzar periòdicament en els propers anys.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Ara passaríem al Grup
Parlamentari Unidas Podemos, Sr. Jiménez té cinc minuts
d’intervenció, quan vulgui.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Nada, simplemente una breve
reflexión, todo ya más o menos está comentado, es decir,
insistir en un tema, a mi modo de ver, importante, es la
prevención del residuo como elemento fundamental,
independientemente de todo el proceso continuo final, la
prevención, e impedir incluso que el residuo exista.

Habéis puesto un dato ahí que me ha parecido interesante,
las cápsulas de café, ese tipo de cosas, ahora no recuerdo el
porcentaje 600 y pico por cien más en no sé cuántos años, no
sé, algo así como un dato bastante importante. Y uno se
pregunta ¿son necesarias las cápsulas de café? Es decir, ¿no se
puede tomar café como siempre o es que...? ¿Por qué ese tipo
de elemento, que al final contamina un montón? Sí, ahora
parece que las van..., que quieren hacer, bueno, todo enseguida
dicen que es biodegradable y todo es de todo, pero realmente
la pregunta es esa, es decir ¿son necesarias determinadas cosas?
Son las cosas de nuestra sociedad, la sociedad en la que
vivimos, una sociedad de consumo que continuamente tiene
que consumir para seguir existiendo, el modelo económico en
el que nos movemos. Por tanto, la pregunta es cuestionamiento
de por qué se producen estas cosas, de por qué un sistema
como el que tenemos produce elementos que no sirven para
nada, pero sí que contaminan y perjudican no solo los
ecosistemas generales sino la propia salud del ser humano.

Nada más.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. Al Sr. Benalal li toca ara el
torn com a portaveu del Grup Parlamentari Ciudadanos, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

No haré uso de la palabra, Sra. Presidenta, simplemente
agradecer la comparecencia de REZERO. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ara passam al torn del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes Balears, la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

No en faré ús, agrair la compareixença de la Sra. Badia
aquí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. I ja com a darrer torn, el Grup Parlamentari
Socialista, Sr. Borràs, quan vulgui.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, presidenta. Molt breument, a part d’agrair-li la
seva presència i les seves explicacions aquí, l’exemple
recurrent de les càpsules de cafè que ha sortit avui pot servir
per a un últim exemple, la Llei de residus de les Illes Balears és
molt important, però evidentment mentre no aconseguim
harmonitzar esforços almenys a Europa en combatre la
producció d’elements que acaben essent font de residus no
resoldrem la situació. Per tant, fan falta actuacions locals, fan
falta actuacions regionals, fan falta actuacions de les comunitats
autònomes, però és la legislació europea qui ha de ser
ambiciosa en aquest sentit; és a dir, els estats en aquests
moments, els estats membres, almanco els estats de la Unió
Europea tenen, per una banda, cedides les seves competències,
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o les competències realment de residus les tenen les comunitats
autònomes i estan condicionades per la Directiva europea de
residus, la Directiva europea que és del 2008, s’actualitza el
2018, però que necessita d’una revisió urgentíssima i, per tant,
la legislació, per més ambiciosa que vulgui ser la legislació
estatal espanyola, sempre serà condiciona, encotillada per la
Directiva europea que és la que li marca el camí i, per tant...

Ho veiem amb les càpsules de cafè, podríem prohibir,
potser, l’entrada de càpsules de cafè, el consum de café
encapsulat, però, evidentment, mentre no aconseguim que no
es produeixin càpsules de cafè, difícilment podem resoldre el
problema de mare, i açò no és ni la capacitat legislativa de les
Illes Balears ni la capacitat legislativa de les Corts Generals
d’Espanya, que ho poden fer possible, sinó que aquesta ambició
que tots volem allà on l’hem de demanar és a Europa d’una
vegada per totes.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. Ara sí, per contrarèplica, té la
paraula la Sra. Badia, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. COORDINADORA A LES ILLES BALEARS
DE LA FUNDACIÓ REZERO (Roser Badia i Cabrer):

Doncs bé, moltes gràcies. Veig que acabarem amb un
exemple paradigmàtic que és el de les càpsules de cafè, és un
model, un exemple, de tants altres que podríem agafar, com les
mascaretes d’un sol ús, com les borses de plàstic en el seu
moment, com qualsevol altra cosa de residus que ens
acompanyen i que entren a formar part de la nostra vida d’una
forma totalment gratuïta. Gratuïta, entre cometes, evidentment,
perquè crec que cada vegada som més conscients dels impactes
que tenen tant a nivell ambiental com a nivell de salut, com a
nivell econòmic i, per tant, valdria la pena posar el focus, com
des de fa quinze que ho diem, en la prevenció, en intentar
cercar estratègies per evitar que això sigui un problema.

Evidentment, existeixen alternatives en el cas de les
càpsules de cafè, com en molts altres productes, i per això diem
que nosaltres la proposta o les línies d’actuació són a favor de
la reutilització i de la prevenció de residus.

Respecte de si existeixen o no sistemes, jo desconec
actualment aquesta informació, faré la consulta i us ho
contestarem via e-mail. Bé, com coneixeu, la llei el que preveu
és que es puguin substituir per càpsules d’un sol ús
biodegradables o compostables.

A nivell de valoració, ens demaneu una valoració de la llei,
nosaltres, és clar, considerem que evidentment substituir un
producte de plàstic per un altre, per molt que sigui compostable
o biodegradable, que sigui d’un sol ús, no és una alternativa
desitjable, perquè evidentment té els seus impactes també
ambientals, els seus impactes econòmics, socials, i, per tant, per
això tornem reforçar la idea de la prevenció, de la reutilització
i sobretot el qüestionament de si realment necessitem aquest
tipus de productes per viure; tenim alternatives que funcionen
i que són més desitjables, doncs potser a nivell no només de

ciutadania, sinó també a nivell de comerços, a nivell d’indústria
valdria la pena fer aquest tipus de reflexió, sobre a quin món
volem viure, quin model de societat també volem promoure, ja
des de si tenim una botiga, si som fabricants o si som
consumidores.

I també totes les persones que teniu la sort de poder decidir
també respecte de la realitat normativa.

Llavors, també respecte del que comentàvem ara amb el Sr.
Borràs, que hi ha coses que se’ns escapen també a nivell
normatiu, vosaltres dèieu que hi ha coses que a nivell estatal
venen marcades per les línies estratègiques que determina la
Unió Europea o que hi ha coses que..., jo diria que hi ha una
part evidentment que sí, que les línies venen donades per la
Unió Europea, però també és evident que el dret ambiental
contempla la sort és que sigui així, que els territoris puguin ser
més restrictius amb qualsevol qüestió que afecti temes
ambientals. Llavors, si hi ha temes que es considera que afecten
la realitat ambiental i que tenen perjudicis importants es poden
regular, es poden incloure dins normatives que no tinguin
aquest caire tan global com les normatives europees i, per tant,
a nivell estatal es podria ser molt més ambiciós, però molt, amb
una llei de residus que aposti per la prevenció i que incorpori
mesures concretes. I evidentment, a nivell autonòmic, com ja
s’ha fet amb la Llei de residus.

I dir-vos que seguirem aquí, nosaltres, la nostra vocació és
precisament tornar publicar aquest informe l’any que ve, on
podrem tenir una perspectiva de com es desenvolupa aquesta
implementació de la Llei de residus, on esperem també que
haguem pogut passar aquest moment d’inflexió que suposa la
pandèmia i en el moment que ho tinguem, doncs, potser
aprofitarem per tornar-vos demanar una compareixença per
posar-vos al dia de com ha evolucionat la situació respecte
d’ençà.

Moltíssimes gràcies a totes i a tots per haver assistit a
aquesta compareixença i per la vostra atenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Badia. Acabat el debat, aixecam la
sessió.

Agrair a la Sra. Roser Badia i a la seva acompanyant, la Sra.
Carme Verdaguer, la presència en representació de la Fundació
REZERO.

I aixecam la sessió. Moltes gràcies.
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