
     
 

 
El sector HORECA de Mallorca pioner en certificar la reducció de 
plàstics d'un sol ús de la mà de la Fundació Save The Med 
 
 

La iniciativa ‘Plastic Free Balearics’ comença de manera conjunta a les 

quatre illes. 

 

Mallorca, 21 de juny de 2021- Certificar empreses a Mallorca que redueixin 

els plàstics d'un sol ús ja està en marxa després del llançament del nou 

programa de certificació ‘Plastic Free Balearics’. Una iniciativa conjunta 

impulsada per Save The Med i IbizaPreservation.  

 

‘Plastic Free Balearics’ convida a les empreses del sector *HORECA de les 

quatre illes a convertir-se en ‘Plastic Free Guardians’ mitjançant una escala 

d'1 a 5 estrelles. El projecte s'ha desenvolupat gràcies al cofinançament de 

l'associació monegasca Beyond Plastic Med.  

 

La Fundació Save The Med és la impulsora de la certificació a través del seu 

Programa ‘Balears Sense Plàstic’. La coordinadora del programa i membre 

de la fundació, Tupa Rangel explica que “Amb aquesta iniciativa s'han 

aconseguit criteris ambientals que garantiran la possibilitat de medir la 

reducció en origen i en número, de l'impacte ambiental que els plàstics d'un 

sol ús tenen en els ecosistemes locals”. 

 

El compromís de les empreses locals amb la reducció de residus 

 

‘Plastic Free Balearics’ té com a objectiu augmentar de manera important 

el nombre d'empreses compromeses amb la reducció del plàstic d'un sol ús 

en tot el territori. Compta amb el suport de la Conselleria de Medi Ambient 

i Territori de les Illes Balears, Direcció General de Residus i Educació 

Ambiental, el Laboratori d'Innovació Social de la UIB, Grup de Recerca 



     
 

Competitivitat Medi Ambient i Turisme de la UIB (COMMET), Agència 

d'Estratègia Turística de les Illes Balears i el Consell de Mallorca. 

 

Enguany la certificació es troba en fase pilot, desenvolupant i provant eines 

com una App i una guia de solucions per a facilitar a les empreses la 

substitució de plàstics per alternatives veritablement sostenibles que no 

contaminen l'entorn. Posarà a la disposició de les empreses certificades un 

full de ruta personalitzat a més d'un toolkit de comunicació per a ajudar 

amb activitats de màrqueting. Les empreses interessades en certificar-se 

poden visitar plasticfreebalearics.org i emplenar el formulari de sol·licitud. 

 

La certificació implica complir amb la Llei Balear de Residus i amb les 

directives europees  

 

Les empreses que participin de la iniciativa amb l'objectiu d'aconseguir la 

certificació poden aconseguir fins a 5 estrelles en funció del percentatge 

d'articles eliminats d'una llista de productes denominats ‘Bandera 

Vermella’ per ser altament contaminants, com ampolles de plàstic, 

amenities, monodosis etc. En cap dels nivells s'accepten els bioplàstics, 

materials que la seva compostabilidad/degradabilitat encara no ha estat 

provada amb èxit en els sistemes de gestió de residus actuals, i que per tant 

no poden considerar-se com “alternatives honestes”, segons les bases de la 

nova certificació. 

 

Què és ‘Balears Sense Plàstic’?  

 

El programa Balears Sense Plàstic (BSP) impulsat per STM es va iniciar al 

2018 amb l'objectiu de fer costat a empreses en la reducció del consum de 

plàstics d'un sol ús, i va comptar amb la participació de 45 empreses de 

Mallorca a les quals se'ls va realitzar un diagnòstic en profunditat. Aquestes 

dades van permetre la creació de l'Indicador d'Alternatives Honestes als 

Plàstics (HAPI per les seves sigles en anglès) que permet mesurar 

numèricament l'impacte que generen els productes plàstics d'un sol ús i els 

sistemes d'embalatge plàstics d'un sol ús i comparar-los amb les 

“alternatives honestes” de substitució. D'aquesta manera s'estableixen les 

http://plasticfreebalearics.org/


     
 

bases per a la creació d'indicadors de referència en l'assoliment dels 

objectius de reducció de l'impacte dels plàstics en els ecosistemes de 

Balears.  

 

SOBRE BEYOND PLASTIC MED 

 

Beyond Plastic Med es va crear al 2015 com una iniciativa de la fundació 

Prince Albert II de Mònaco. Avui dia, l'associació monegasca *BeMed 

reuneix les fundacions Prince Albert II de Mònaco, Tara Ocean Foundation, 

Surfrider Foundation Europe i IUCN. La seva missió consisteix en 

desenvolupar i donar suport a una xarxa de parts interessades en el 

Mediterrani compromeses en frenar la contaminació per plàstic a través de 

solucions noves i sostenibles. Mes en www.beyondplasticmed.org. 

 

 

Contacte: 

Plastic Free Balearics, Mallorca  

971 48 51 06 

mallorca@plasticfreebalearics.org 

bsp@savethemed.org 

http://mallorca@plasticfreebalearics.org/
http://bsp@savethemed.org/

