Aquesta iniciativa es troba prevista al Pla Anual Normatiu de l’Ajuntament de Manacor per a 2021, aprovat
pel Ple en sessió de dia 8 de febrer.
D’acord amb l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, reguladora del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, l’Ajuntament de Manacor posa a disposició de l’opinió pública i
dels subjectes i les organitzacions més representatives potencialment afectades per la norma la informació
que es relaciona a continuació.
1. Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa:
La prevenció de residus ocupa el primer lloc de la jerarquia ecològica dels residus, malgrat que fins al
moment la major part de les polítiques públiques i esforços s’han focalitzat en el reciclatge i el tractament
finalista de les deixalles.
Davant d’aquesta situació cada dia son més els agents socials, econòmics i administracions que entenen que
el reciclatge es només una part de la resposta, i que per posar solució al malbaratament de recursos naturals i
consum d’energia i reduir els impactes ambientals dels residus, cal apostar per la prevenció en origen.
2. Necessitat i oportunitat de l’aprovació.
L’exposat anteriorment fa necessari i oportú aprovar un Pla local de prevenció de residus (PLPR) que es
regularà en base a una ordenança municipal.
3. Objectius de la norma.
Amb aquest PLPR, es vol fer un pas mes enllà per aconseguir que la prevenció esdevingui una prioritat en la
política de residus del municipi, concretant-se en els següents objectius:
•
•
•
•
•
•

Prioritzar la prevenció de residus en les estratègies de gestió de residus al municipi.
Donar continuïtat i un marc de referencia a les actuacions puntuals que es duen a terme, aportant una
visió estratègica a curt, mitjà i llarg termini, que permetin assolir els objectius de reducció dels
residus generats al municipi.
Augmentar el grau de sensibilització i participació dels diferents agents socials i econòmics en la
gestió dels residus.
Incrementar el grau de lideratge de l’Ajuntament en relació a les actuacions de prevencio.
Optimitzar l'efectivitat dels recursos aportats en la prevenció de residus (cost-benefici).
Obtenir dades ambientals quantitatives i objectives que permetin la valoració de les mesures
aplicades.

4. Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.
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En aquest sentit, l'Ajuntament de Manacor ha decidit dotar-se d'un Pla local de prevenció de residus
(PLPR) que li permeti contribuir als objectius de prevenció i gestió de residus establerts per la directiva
europea marc de residus, la Llei estatal de residus i sols contaminats i pel Govern de les Illes Balears en la
Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sols contaminats de les Illes Balears.
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De conformitat amb el que disposa la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes
Balears, a l’article 20.1, els municipis poden elaborar programes de prevenció i de gestió de residus de la
seva competència, mitjançant l’ aprovació d’una ordenança nova.
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CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA A L’APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA
REGULADORA DEL PLA LOCAL DE PREVENCIÓ DE RESIDUS DE MANACOR
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Durant aquest tràmit de consulta pública (10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la
consulta) la ciutadania, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves
opinions a l’Ajuntament de Manacor, mitjançant qualsevol de les vies legalment establertes.

SEBASTIA LLODRA OLIVER

Tal i com indica la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears, a l’article
20.1, els municipis poden elaborar programes de prevenció i de gestió de residus de la seva competència,
mitjançant l’ aprovació d’una ordenança nova. Si bé, es pot valorar l’adopció d’altres accions orientades a
campanyes informatives, de sensibilització, conscienciació, i fins i tot preveure incentius i/o sancions en
relació amb la gestió i el tractament dels residus.

