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1.- INTRoduCCIó
ELS residus perillosos són aquells ma-
terials que resulten d’un procés d’ex-
tracció d’un recurs natural, de la seva 
transformació, de la fabricació o del 
consum de productes, que continguin 
substàncies i matèries, sòlides, líquides 
o gasoses, que per la seva naturalesa 
tòxica puguin resultar perjudicials per 
al medi ambient i per a la salut de les 
persones. En la normativa actual, basa-
da en la Llei 10/1998 del 21 d’abril, són 
aquells que figuren a la llista de residus 
perillosos, aprovada en el Reial Decret 
952/1997, així com els recipients i els 
envasos que els hagin contingut. També 
es classifiquen com a perillosos els resi-
dus inclosos en la normativa de la Unió 
Europea i en els convenis internacionals 
signats pel govern espanyol. 

Els residus especials són aquells que no 
es poden barrejar amb els residus do-
mèstics, ja que, sense ser perillosos, re-
quereixen una recollida i un tractament 
específics per evitar el seu impacte po-
tencial sobre el medi ambient.

Els centres educatius han d’intentar 
educar amb les seves accions, mante-
nint una coherència entre les ensenyan-
ces de protecció de la natura i la seva 
pràctica diària, donant exemple, tant al 
seu alumnat i a les seves famílies, com a 
la resta de la societat de la importància 
que té tractar adequadament aquestes 
deixalles. La seva correcta gestió hauria 
de servir com a eina didàctica, de cara a 
difondre actituds i comportaments am-
bientalment correctes. 

D’altra banda, els centres educatius 
públics formen part de l’administració, 
que hauria de ser la primera en complir 

les seves pròpies normes ambientals, encara que estem acostumats a que no 
sempre sigui així.   

2.- l’ESTRATÈGIA BAlEAR dE PREVENCIó I GESTIó 
dE RESIduS PERIlloSoS 200�-2011 

El VI Programa Comunitari d’Actuació en Matèria de Medi Ambient de la UE 
estableix que els governs regionals (com el de la nostra Comunitat Autònoma) 
han de desenvolupar en els pròxims anys una sèrie d’actuacions prioritàries de 
caràcter ambiental, entre les quals figuren les relatives a la política de residus 
perillosos. Per aconseguir aquestes metes es postulen una sèrie d’objectius, 
entre els quals podem destacar els següents:

- Assolir una disminució global del volum de residus generats i de la seva pe-
rillositat.

- Fomentar la reutilització dels residus perillosos generats, i també gestionar-los 
a través de

valoració, preferentment mitjançant reciclatge, sempre que això sigui possible.

- Aconseguir una disminució dels residus perillosos destinats a l’eliminació, així 
com de la

seva generació, i col·laborar així a la disminució de les emissions contami-
nants.

Els principis anteriors són, en essència, els que inspiren el contingut de l’Estra-
tègia Balear de Residus Perillosos (EBRP), en la qual es preveuen els objectius 
que han de guiar les actuacions que es posin en marxa a la comunitat autòno-
ma en matèria de residus perillosos durant el període 2006-2011. L’EBRP es 
va elaborat des d’una òptica global i integradora, tenint en compte l’especial 
consideració de les característiques territorials i socioeconòmiques de la co-
munitat autònoma de les Illes Balears, així com l’especial distribució de les 
competències ambientals entre la comunitat autònoma, els consells insulars i 
els ajuntaments.

És a dir, ja existeix a la nostra comunitat una normativa específica per a la gestió 
d’aquest residus que hauria de ser d’especial compliment per a les instal·lacions 
de la pròpia administració autonòmica. 

�.- RESIduS PERIlloSoS I ESPECIAlS 
GENERATS AlS CENTRES EduCATIuS
Els centres escolars no són grans productors de residus perillosos i especials i 
els que generen són similars als que es poden produir als domicilis. El principal 
inconvenient per gestionar correctament aquests tipus de residus a les escoles 
i els instituts és la gran diversitat que es produeix, principalment als centres 
d’educació secundaria amb cicles formatius de Formació Professional. També 
és un problema greu el desconeixement sobre la seva perillositat i la manera 
adequada de tractar-los. 

Els tòners de fotocopiadora i de fax, els recanvis d’impressora, els fluorescents 
i les bombetes de baix consum, les restes de productes de neteja i els seus 
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envasos, els aerosols, les restes de reactius de laboratori i els seus envasos,  les 
pintures, els vernissos i els dissolvents, les piles i els acumuladors, són els prin-
cipals residus perillosos que es produeixen, de manera generalitzada, a tots els 
centres educatius.

Com a residu especial, alguns centres educatius, principalment els que disposen 
de cuina, produeixen oli vegetal usat.

4.- AlTRES RESIduS PERIlloSoS I ESPECIAlS 
GENERATS AlS CENTRES EduCATIuS
La majoria dels centres públics d’educació secundària de les illes ofereixen es-
tudis de Formació Professional. Al curs actual, del nivell bàsic, Programes de 
Qualificació Professional Inicial, existeixen un total d’11 famílies professionals 
que engloben 13 cicles de Grau Elemental de diferents especialitats, impartits a 
50 centres. Els cicles de Grau Mitjà es distribueixen en 19 famílies professionals, 
amb 33 especialitats, distribuïdes en 59 centres. Per últim, de Grau Superior 
tenim a les Balears 15 famílies professionals, que contemplen 37 especialitats 
oferides a 37 centres de secundària. 

En funció de l’especialitat impartida variarà el tipus i la quantitat de residus 
perillosos i especials generats. La llista és molt llarga i s’hauria de fer un estudi 
pormenoritzat en cada cas. A títol d’exemple podríem enumerar que els centres 
que disposen d’estudis relacionats amb el món de l’automòbil produeixen olis 
industrials, filtres d’oli, líquids de frens, anticongelants, bateries,... Els que impar-
teixen cicles d’arts gràfiques generen residus de dissolvents i de tintes, banys de 
revelat i fixat, olis minerals, els envasos d’aquests productes,... Les especialitats 
de fusteria, restes de pintures, dissolvents, vernissos, coles, massilles, productes 
per al tractament de les fustes, olis de maquinària.... Els centres amb estudis 
d’electricitat o electrònica restes de reactius químics, transformadors i acumula-
dors amb PCBs, acumuladors de niquel-cadmi, .....   

5.- RESIduS d’APAREllS ElÈCTRICS I 
ElECTRòNICS (RAEE) 
Un dels principals problemes que tenim actualment, quant a la gestió dels residus 
perillosos als centres escolars, és el de l’acumulació de residus informàtics i elec-
trònics que, amb la progressiva modernització dels equips, s’incrementen dia a 

dia. Aquest residus actualment estan 
considerats com a perillosos i no s’han 
de llançar en cap cas amb els resi-
dus domèstics ja que, entre d’altres 
materials, contenen metalls pesants 
altament contaminants. Des del Se-
minari d’Ambientalització de Centres 
Escolars (SACE) (http://weib.caib.es/
programes/ambientalitzacio) hem fet 
diverses gestions per tal de trobar una 
sortida adequada a aquests materials. 
A pesar de la seva catalogació com a 
residus perillosos encara no estan in-
closos dins del “Pla de Gestió de Re-
sidus Perillosos i Especials als Centres 
Escolars Públics de les Illes Balears ”, 
per tant a hores d’ara no es recullen 
per aquesta via. D’altra banda, molts 
d’aquests materials estan en bon ús i 
podrien ser perfectament aprofitables. 
Les gestions del SACE s’han encami-
nat en dues direccions: 

a.- Establir contactes i dissenyar un 
sistema per al reaprofitament dels ma-
terials informàtics en bon ús per part 
d’ONGS locals, nacionals o internaci-
onals.  

b.- Trobar una sortida per als materi-
als electrònics i informàtics que no es 
puguin reaprofitar i que sigui gratuïta 
per als centres escolars. La idea seria 
intentar que, pròximament,  es puguin 
incloure al “Pla de Gestió de Residus 
Perillosos i Especials de la Conselleria 
d’Educació”. 

Per tant, s’haurien d’intentar mante-
nir emmagatzemats aquests residus 
informàtics i electrònics als centres 
educatius, fins a la posada en mar-
xa d’un sistema per al seu tractament 
adequat.    

�.- AlTERNATIVES 
I SuGGERIMENTS 
PER Al TRACTAMENT 
AdEQuAT dElS 
RESIduS PERIlloSoS 
I ESPECIAlS
A l’igual que amb els residus de tipus 
urbà, i amb més motiu per a aquest 

Envasos de tòners d’impressora i de fotocopiadora. Aquest són un dels principals 
residus perillosos dels centres escolars. Les restes de pols i de tinta que queden al 
seu interior són altament contaminants.
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talitzacio/taulell/pla_residus.pdf), que volia ser una primera passa per donar 
un tractament ambientalment correcte a aquests tipus de deixalles. El pla el va 
elaborar la Conselleria de Medi Ambient, mentre que la responsable de dur-lo a 
terme és la Conselleria d’Educació. Aquest projecte contempla una sèrie d’ac-
cions encaminades a tractar cada residu de la manera més adient, evitant els 
seus possibles impactes sobre la salut de les persones i sobre el medi ambient. 
Per gestionar correctament aquests residus s’estableixen les següents accions: 

a.- Identificació dels residus 

b.- Envasament 

c.- Etiquetatge 

d.- Emmagatzematge 

e.- Recollida 

f.- Transport 

g.- Tractament específic

La identificació dels residus, el seu envasament, etiquetatge i emmagatzematge 
queden sota la responsabilitat dels centres educatius, que hauran de dissenyar 
un sistema adient.

Les tres darreres operacions són realitzades, com és lògic, per un gestor de 
residus autoritzat, és a dir, per una empresa reconeguda oficialment per la 
Conselleria de Medi ambient per a la recollida, el transport i el tractament de 
residus perillosos i especials.

8.- PRoPoSTES PER A MIlloRAR lA GESTIó 
dElS RESIduS PERIlloSoS I ESPECIAlS AlS 
CENTRES EduCATIuS
El “Pla de Gestió dels Residus Perillosos i Especials”, posat en marxa gràcies 
a l’impuls de Miquel àngel Maimó (tècnic de la Conselleria d’Educació) és una 
eina fonamental per a la gestió ambientalment correcta de les escoles i instituts. 
És per tant imprescindible la seva potenciació, més encara actualment, amb el 
gran augment experimentat en el nombre de coordinadors ambientals en els 
centres educatius; pràcticament tots els de secundària i molts dels de primària 
compten amb aquesta figura que té, entre les seves competències, la gestió 
dels residus d’aquest tipus. També s’ha de considerar l’important acollida que 
ha tingut el “Programa de Centres Ecoambientals”, creat i coordinat per les con-
selleries d’Educació i Cultura i de Medi Ambient. Més de 188 escoles, col·legis 
i instituts s’han inscrit al curs actual a aquest projecte. 

Els membres del SACE, una vegada analitzat el funcionament d’aquest pla 
durant els anys anteriors i, des de la perspectiva que ens dóna la nostra expe-
riència quotidiana en l’ambientalització dels nostres centres educatius, volem 
proposar una sèrie de millores per augmentar l’eficàcia i la utilització del pla: 

1.- CONTINUÏTAT I ESTABILITAT: Una vegada que el pla ha adquirit un cert ro-
datge durant aquest anys anteriors, tenint en compte que la recollida d’aquests 
residus és obligatòria i que l’ambientalització es va estenent imparablement 
dins l’àmbit educatiu, és imprescindible la seva continuïtat i la garantia que la 
Conselleria d’Educació el mantindrà any rera any. 

2.- INFORMACIó: El pla és un gran desconegut per a la immensa majoria dels 
docents. S’hauria de tornar a presentar, en un acte exclusivament organitzat 
amb aquesta finalitat, al qual siguin convocats els Coordinadors Ambientals de 
cada centre i alguns membres dels equips directius, especialment els secreta-

tipus de deixalles, cal recordar que el 
millor residu és el que no es produeix. 
Evitar la generació hauria de ser per tant 
l’eix central en una bona gestió ambi-
ental d’aquests productes. En cas que 
això no sigui possible, hem d’intentar 
reduir la seva producció al mínim im-
prescindible, investigant sobre possibles 
substitutius menys impactants. La seva 
reutilització, sempre que sigui viable, i 
el seu reciclatge haurien de completar 
el procés. 

Una vegada produïts, i de cara al seu 
emmagatzematge, hem de recordar al-
guns suggeriments bàsics per evitar la 
incidència ambiental d’aquests residus i 
els seus perills potencials. 

Entre d’altres hauríem de tenir en comp-
te les següents recomanacions:

a)Conservar els productes en el seu en-
vàs original.

b)Assegurar-se que l’etiqueta està ben 
aferrada a l’envàs i que tots els envasos 
estan correctament identificats.

c)Mantenir-los en un lloc fresc i sec.

d)Tenir-los on no els puguin agafar els 
alumnes.

e)Mantenir separats els productes quí-
mics que siguin incompatibles.

f)Comprovar periòdicament si els enva-
sos estan deteriorats.

g)Si l’envàs original goteja o està foradat, 
posar-lo en un envàs més gran, etiquetat 
convenientment.

h)No mesclar productes diferents.

i)Mantenir ben ventilats els llocs d’em-
magatzenament.

7.- El PlA dE GESTIó 
dE lES CoNSEllERIES 
d’EduCACIó I dE MEdI 
AMBIENT 
Les Conselleries de Medi Ambient i 
d’Educació, conscients de la importàn-
cia d’aquest tema, varen posar en marxa 
al març del 2003 el “ Pla de Gestió de 
Residus Perillosos i Especials als Cen-
tres Escolars Públics de les Illes Balears” 
(http://weib.caib.es/programes/ambien-
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ris. D’altra banda, dins del “Programa de Centres Escolars Ecoambientals” s’hau-
ria d’informar de l’existència del pla, exigint el seu compliment com a requisit per 
a poder participar.  

3.- FORMACIó: És necessari oferir qualque tipus de formació específica per ex-
plicar detalladament què és el pla, quines són les responsabilitats dels centres, 
com s’ha de fer la identificació dels residus, el seu envasament, etiquetatge i 
emmagatzematge, quines característiques han de tenir aquests magatzems, etc 
(al curs podrien col·laborar experts de la Conselleria de Medi Ambient, tècnics 
de l’empresa concessionària i alguns dels membres del SACE més experimentats 
en aquest tema).

4.- SUPORT TèCNIC: S’hauria de crear un manual tècnic amb unes instruccions 
clares i precises de què és el pla, afegint que, a partir d’ara, també es recolliran 
els residus de tòners i de fotocopiadores i que s’unifica tot el procés de recollida 
d’aquests residus perillosos. L’assessorament tècnic és fonamental i podria ser 
assumit per la pròpia empresa concessionària.

5.- CALENDARI DE RECOLLIDA: És imprescindible establir un calendari clar de 
recollida. Si l’empresa concessionària només ha de fer la recollida dues vegades 
a l’any (segons el contracte de prestació de serveis signat), es podria establir un 
calendari amb uns dies concrets, per exemple, per fer una recollida pel desembre 
i una altre pel juny. D’altra banda, l’empresa encarregada de fer la recollida hauria 
de contactar obligatòriament, ja sigui en persona, per telèfon o per correu, amb 
acusament de recepció, amb el coordinador ambiental del centre i en la seva ab-
sència amb el director/a per assabentar-li del tràmit a realitzar per fer la recollida. 
D’aquesta manera es podria organitzar millor la recollida i els centres es veurien 
obligats a respectar aquestes dates. 

6.- SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDORS: És necessari subministrar recipi-
ents adequats per a dur a terme la recollida selectiva d’aquests residus. Fins ara 
només s’han facilitat contenidors per a la recollida selectiva d’alguns d’aquests 
residus, com les capses de cartró per separar els fluorescents o bidons pera  la 
recollida de líquids.

7.- EMMAGATZEMATGE: És un dels temes menys resolts als centres educatius. 
On es guarden els residus perillosos fins que l’empresa passa a recollir-los? De 
quina forma s’han de guardar? Des de l’administració s’hauria de facilitar i contro-
lar el condicionament d’aquests espais d’emmagatzematge temporal i el registre 
dels residus produïts.

Foto núm. 3: Magatzem de residus perillosos a un institut. L’emmagatzematge 
dels residus perillosos als centres educatius és un tema no resolt satisfactòria-
ment, per desconeixement, per desídia o per falta d’un espai adequat. 

8.- AMPLIACIó: El pla no fa cap referència als residus ofimàtics, que van aug-
mentant amb la progressiva modernització dels equipaments informàtics. El destí 
final dels monitors d’ordinador vells dels nostres centres educatius és especial-
ment preocupant. 

9.- PAPER DELS COORDINADORS AMBIENTALS: La gestió del pla als centres 
educatius ha de ser responsabilitat dels equips directius amb la col·laboració i 
l’assessorament dels Coordinadors Ambientals. Tota la informació relativa al pla i 
al seu desenvolupament s’hauria de dirigir a ells.   

10.- CENTRES PRIVATS I CONCERTATS: Tal i com diu el seu nom, el pla només 
s’aplica als centres escolars públics de les illes, sense fer referència als concertats 
o als privats. La Conselleria d’Educació hauria de fomentar la creació d’un sistema 
de recollida col.lectiva per aquests centres, per tal d’abaratir el seu cost. Si la ges-

tió d’aquests residus ha de ser assumi-
da per tots els que en produeixen de 
manera obligatòria, i tenint en compte 
que la seva recollida, transport i trac-
tament per part d’un gestor autoritzat 
no és precisament molt econòmica, 
creu la Conselleria d’Educació que els 
centres concertats i privats la duran a 
terme satisfactòriament? 

11.- EXTENSIó: El pla s’hauria d’es-
tendre a totes les dependències de 
la Conselleria d’Educació, Centres de 
Professorat, Conservatoris, Museus, 
Oficines d’Escolarització, fins i tot a les 
pròpies oficines de la conselleria.

12.- OBLIGATORIETAT: Per últim, el 
pla no especifica que hi hagi cap tipus 
d’obligatorietat en el seu compliment. 
Sembla que dur-lo a terme és simple-
ment una qüestió de bona voluntat. 
Tampoc no  s’estableixen mecanismes 
per supervisar el seu correcte desen-
volupament. S’hauria de recordar a 
tots els sectors educatius que la re-
collida d’aquests residus és, segons 
marca la llei, obligatòria. Per tant l’ad-
ministració hauria d’exigir dels centres 
un inventari dels residus que generen 
o en qualsevol cas n´hauria de tenir 
un registre 

13.- SUPERVISOR DEL PLA: Volem 
reconèixer i agrair a Miquel àngel 
Maimó la posada en marxa del pla i la 
bona feina desenvolupada per ell fins 
al moment però entenem que per mi-
llorar l’aplicació del pla seria molt útil 
comptar amb una persona amb de-
dicació gairebé exclusiva (en Miquel 
àngel Maimó ja té les seves pròpies 
responsabilitats relacionades amb la 
dotació de materials als centres esco-
lars) per així poder donar a conèixer el 
pla a tots els centres educatius de les 
Illes Balears, controlar el seu correcte 
desenvolupament realitzant visites als 
centres escolars i supervisar la feina 
de l’empresa concessionària.


