
Criteris de sostenibilitat  

Observacions 

Adreça: Tipologia: 

SA GÀBIA 

Reducció de residus i reutilització 
 
• S’ofereix una part dels pinsos, ossos i galetes a 

granel i la resta en sacs de grans quantitats. 
 
• Es permet fer la compra amb envasos propis. 
 
• Si es donen bosses són de plàstic reciclat. 

Joan Riutort, 62  Mascotes  

Altres criteris de sostenibilitat 
 
• Pinso d’una marca que empra ingredients naturals 

i algun ecològic. 

Sensibilització, comunicació, difusió 
 
• S’accepta i promociona l’ús d’envasos de casa 

pels productes a granel per evitar la generació de 
residus.  



Criteris de sostenibilitat  

Observacions 

Adreça: Tipologia: 

ART DE VIDRE LA FIORE 
Carretera Valldemossa-Palma, km 11  Llar, decoració i mobiliari. Artesania  

Reducció de residus i reutilització 
 
• Es venen productes per la llar que promouen la 

reducció de residus com.  
 
• S’empra paper de diari per embolicar els productes, 

quan es pot prescindir del plàstic. 
 

• En alguns casos es fa reparació de productes 
trencats. 

 

Sensibilització, comunicació, difusió 
 
• Es fan vídeos i publicacions sobre el procés de 

reciclatge del vidre a la fàbrica.  
 

 

Altres criteris de sostenibilitat  
 
• Tots els productes són naturals, d’elaboració 

pròpia, de proximitat i de vidre reciclat a la fàbrica. 
 

• Hi ha una línia de productes artesans locals.  
 
 

 



Criteris de sostenibilitat  

Observacions 

Adreça: Tipologia: 

ARTIMANYA 7 

Joan Riutort, 7  

S’ofereixen tallers de costura per aprendre a arreglar i confeccionar peces de roba. 
 

Llar, decoració i mobiliari. Articles per a nens. Merceria 

Reducció de residus i reutilització 
 
• Es venen productes reutilitzables com bosses 

de ràfia, per portar el berenar, carmanyoles, etc. 
 

• S’ofereixen productes confeccionats amb 
matèries primeres reciclades, com ara 
moneders fets a partir de bosses de plàstic. 

 
 

• Es fan arranjaments de teles per encàrrec, 
s’arreglen peces de roba i els retalls o 
excedents de tela s’empren per fer altres 
materials o es venen. 

 
 



Criteris de sostenibilitat  

Observacions 

Adreça: Tipologia: 

Reducció de residus i reutilització 
 
• La roba és molt resistent i es fa reparació 

sota demanada per allargar la seva vida 
útil. 

 
• Els excedents de roba del taller 

s’aprofiten pels tallers de costura i per fer 
roba nova. 

 
• No s’usen plàstics i es fa tot el possible 

per reduir-lo al procés d'elaboració i 
compra de productes. 

Altres criteris de sostenibilitat 
 
• Els productes a la venda són d’artesania 

local o d’elaboració pròpia.  
 
• La roba està feta a partir de materials amb 

certificació ecològica, cotó orgànic (marca 
FOX) i fibres amb producció sostenible i 
menys despesa d’aigua que les 
convencionals.  

 
• Les marques que s’ofereixen tenen 

certificats de sostenibilitat com OEKO-
TEX. 

Sensibilització i comunicació  
 
• Sempre s’expliquen les característiques 

ambientals dels productes, com s’han 
obtingut els materials, d’on provenen, 
com es fan les peces, etc. 
 

• També es fa difusió d’aquests criteris 
de sostenibilitat per la web i les xarxes 
socials.  

Es dinamitzen tallers de costura a l’Ajuntament i oberts al públic per fomentar que s’arregli la roba i no es llenci, es mostra com 
distingir materials que no són sostenibles del que si que ho són, entre altres.  

Moda  Carrer Vilanova, 44 

ATELIER VIUS 



Criteris de sostenibilitat  

Observacions 

Adreça: Tipologia: 

BAZAR YUE 

Reducció de residus i reutilització 
 
• S’ofereixen estovalles per poder comprar per 

metres segons la mida desitjada. 
 

• Hi ha productes reutilitzables com tassons, 
carmanyoles, pots, carrets de la compra, estris de 
cuina, ribells, etc. 

Altres criteris de sostenibilitat 
 
• S’hi ven un quadern fet amb material reciclat i 

qualque envàs ecològic.  

Joan Riutort, 53  Basar  



Criteris de sostenibilitat  

Observacions 

Adreça: Tipologia: 

BODEGA I TAFONA ES VERGER 
Urbanització es Verger, 8z  Comestibles i begudes  

Reducció de residus i reutilització 
 
• Tots els productes són ecològics, 

naturals i d’elaboració pròpia.  
 

• L’oli i el vi són envasats en 
botelles de vidre.  
 

• S’empren capses de cartró o 
bosses de paper pels enviaments 
i la venda del producte, evitant 
plàstics.  
 

 
 

Reducció del malbaratament 
alimentari 
 
• No hi ha excedents alimentaris, tot 

el producte s’empra al procés de 
fabricació. 
 

• La pasta sobrant de la fabricació 
dels productes es du a la 
compostadora.  

Sensibilització, comunicació, 
difusió 
 
• S’explica tot el procés 

d’elaboració del producte i 
es te cartellatge a la botiga.  



Criteris de sostenibilitat  

Observacions 

Adreça: Tipologia: Nou de Sant Pere, 6  Carnisseria  

CARNISSERIA MARGALIDA 

Reducció de residus i reutilització 
 
• S’accepten envasos reutilitzables per comprar els 

productes. 
 

• Quan la clientela no porta la seva bossa se’n 
dona de compostables. 
 
 
 

 

Reducció del malbaratament alimentari 
 
• Ajusten molt bé les quantitats del material i fan 

compra diària per evitar el malbaratament.  

Altres criteris de sostenibilitat 
 
• Tots els productes son de Mallorca i son naturals. 

 
• Els productes elaborats són tots fets a la botiga. 

 
 
 



Criteris de sostenibilitat  

Observacions 

Adreça: Tipologia: 

FARMÀCIA MIR REUS 
Joan Riutort, 25a  Farmàcies i parafarmàcies  

Reducció de residus i reutilització 
 
• S’hi venen productes reutilitzables 

com discs desmaquillants, copa 
menstrual i altres productes de 
cosmètica. 
 

• Línia pròpia en envasos 
retornables. Si la clientela els torna 
a utilitzar els hi fan descomptes.  
 

• Hi ha cremes de sol amb base 
natural.  

 
 
 
 
 

 

Altres criteris de sostenibilitat 
 

• Sempre que es pot tenen 
productes fets de materials 
ecològics o naturals com 
raspalls, cosmètica, gels, 
xumets, bolquers, etc.  
 

• S’ofereixen ulleres per infants 
fetes amb cautxú de rodes de 
cotxe reciclat.  
 

• S’hi pot comprar una marca de 
sabons sòlids de comerç just, 
naturals i envasats en paper. 

Sensibilització, comunicació, difusió 
 
• Es recomanen sempre els 

productes ecològics o més 
sostenibles.  
 

• Hi ha cartellatge per la botiga on 
s’expliquen les característiques 
dels productes i es separen els 
més sostenibles.  



Criteris de sostenibilitat  

Observacions 

Adreça: Tipologia: 

ESTANC ESPORLES 

• Es venen encenedors portàtils per guardar les 
cigarretes de tabac a la platja o altres espais 
naturals. 
 

 
 

Joan Riutort, 41  Estancs i articles per a fumadors  

Funciona com a punt de recollida de paquets amb una empresa d’enviaments que es compromet a reduir les 
emissions de CO2. 
 
Els diaris es retornen a la premsa i són reciclats per fer-ne paper novament.  
 
 

Reducció de residus i reutilització 
 
• Les capses de cartró es retornen al distribuïdor per 

usar-les per noves comandes.  
 

• S’hi recullen els encenedors d’una marca en concret 
i es retornen als proveïdors per reutilitzar-los.  

 
 
 
 
 

 



Criteris de sostenibilitat  

Observacions 

Adreça: Tipologia: 

Altres criteris de sostenibilitat 
 
• Alguns productes són ecològics, com els productes 

de neteja o els fertilitzants naturals.  
 

• Hi ha productes de proximitat com artesania local, 
sabates, senalles, eines de jardineria fetes a mà, etc.  
 

• Foment de l’estalvi energètic i d'aigua amb la venda 
d’aixetes per rebaixar el cabdal, piles recarregables, 
bombetes de baix consum, etc.  
 

• Faciliten la reparació amb la venda de parts d’eines, i 
com a intermediaris d’un mecànic.  

 

FERRETERIA CAN VIDAL 

Reducció de residus i reutilització 
 
• Venda de productes per metres (granel) com 

reixes, cadenes, cables, canya, bruc o paper de 
vidre.  
 

• Productes en gran format com productes de neteja 
i desinfecció. 
 

• Productes que faciliten l’estalvi de residus com 
gerres d’aigua amb sistema de purificació, 
senalles, pots i ampolles reutilitzables, 
carmanyoles de vidre, etc.  
 

• Venda de gas en envasos retornable de la pròpia 
clientela.  

Quarter, 30 Ferreteria 



Criteris de sostenibilitat  

Observacions 

Adreça: Tipologia: 

FORN CA NA CAMENA 
Joan Riutort, 45  Forn de pa i pastisseria  

Reducció de residus i reutilització 
 

• S’accepten les carmanyoles o bosses de la 
clientela per comprar el pa. 
 

• Per a productes més greixosos o ensucrats, quan 
la clientela no duu el seu propi envàs el producte 
es ven en bossa de paper o compostable. 
 

Reducció del malbaratament alimentari 
 
• S’evita el malbaratament alimentari portant el 

producte que sobre a la botiga central de la capital 
i/o es reparteix al personal. 

 
• Si la clientela demana sobres per fer púding es 

ven més barat.  
 
 

Altres criteris de sostenibilitat 
 

• Tots els productes són de proximitat, naturals i 
d’elaboració pròpia. 
 
 
 



Criteris de sostenibilitat  

Observacions 

Adreça: Tipologia: Joan Riutort, 40  Imatge i so. Articles per a nens  

Tot el mobiliari de la botiga és reutilitzat i restaurat.  

FET PER TU 

Reducció de residus i reutilització 
 
• Es venen productes 

reutilitzables com bosses per 
anar a l’escola, bosses de tela 
per comprar o senalles.  
 

• Tots els retalls de teles 
s’aprofiten per fer nous articles o 
bé per embolcallar regals. 

  
 
 

 

Sensibilització, comunicació, difusió 
 
• S’explica sempre com es fan els 

productes a les xarxes socials. 

Altres criteris de sostenibilitat 
 
• Gran part de l’oferta és de 

proximitat i d’elaboració pròpia. 
 

• La roba està feta amb cotó 
orgànic.  
 

• Es fan arranjaments de roba 
sota demanda per allargar la 
vida útil dels productes.  
 

 
 



Criteris de sostenibilitat  

Observacions 

Adreça: Tipologia: 

FORN CA N’OLIVERET 
Joan Riutort, 5  Forn de pa i pastisseria  

Reducció de residus i reutilització 
 

• Es fa venda de vi a granel i es pot dur envàs propi 
per comprar-ne.  
 

• Per la secció de pa i pastisseria s’accepten 
carmanyola i bosses de tela de la clientela. 
 

• Es cobren les bosses de paper per conscienciar 
sobre l’impacte ambiental que generen.  

 
 

Reducció del malbaratament alimentari 
 
• Quan poden es canalitzen els productes no venuts 

a centres de persones en situació de vulnerabilitat. 
 

• El menjar sobrant es pot comprar per fer púding o 
altres aliments més barat, i fins i tot a vegades es 
regala.  

Altres criteris de sostenibilitat 
 
• El vi a granel és ecològic. 

 
• Tots els productes són de proximitat i d’elaboració 

pròpia. 
 
 



Criteris de sostenibilitat  

Observacions 

Adreça: Tipologia: 

FRUITES BOUZÀ 
Joan Riutort, 60  Alimentació   

Si la clientela no duu senalla s’ofereixen caixes de fruita per posar-hi la compra.  

Reducció de residus i reutilització 
 

• La majoria dels productes que s’hi 
venen s’ofereixen a granel. 
 

• S’accepten carmanyoles i bosses 
reutilitzables de la clientela per fer 
la compra.  

 
• Es donen bosses de ràfia per la 

compra a granel i així evitar la 
generació de residus.  
 

Sensibilització, comunicació, difusió 
 
• S’usa el cartellatge per indicar la 

procedència, si són productes 
ecològics i els descomptes dels 
aliments.  

 

Altres criteris de sostenibilitat 
 
• Hi ha molts productes de 

proximitat i alguns ecològics. 
 

•  Una part de la seva oferta 
(fruita, verdura, olives i ous) 
prové d’una finca pròpia.  
 



Criteris de sostenibilitat  

Observacions 

Adreça: Tipologia: Joan Riutort, 31  Alimentació 

Es fomenta l’ús de caixes de cartró per la clientela que no duu cistella o bossa.  

FRUITERIA DHILLON 

Reducció de residus i reutilització 
 
• A banda de la fruita i verdura fresca, també es 

venen fruits secs a granel. 
 
• S’accepten carmanyoles i bosses reutilitzables de 

la clientela per fer la compra.  
 

 

Sensibilització, comunicació, difusió 
 
• Sovint es fan descomptes en productes que són a 

punt de fer-se malbé. 
 

• Es promou de veu que la clientela utilitzi les seves 
pròpies bosses. 

 

Altres criteris de sostenibilitat 
 
• S’ofereixen alguns productes ecològics i de 

proximitat (sobretot la fruita d’estiu). 
 



Criteris de sostenibilitat  

Observacions 

Adreça: Tipologia: 

S’ARBOÇAR 

Altres criteris de sostenibilitat 
 
• La major part dels productes són ecològics, de 

comerç just, naturals, de proximitat o directes del 
productor com la mel, els llegums o els ous.  

 

Joan Riutort, 9 Herbolaris, dietètica i nutrició  

Reducció de residus i reutilització 
 

• Hi ha venda de productes a granel: cereals, 
llegums, fruita seca, cafè, te, pasta, sal, rajoles de 
sabó, etc.  

 
• Es venen productes reutilitzables que faciliten la 

reducció de residus com copes menstruals, 
bolquers, bosses de tela, sabates rentables, o 
discs desmaquillants.  
 

• Es potencia la reutilització amb l’intercanvi de 
llibres.  
 

 
 
 
 
 

 



Criteris de sostenibilitat  

Observacions 

Adreça: Tipologia: Coliseu, 4c  Herbolaris, dietètica i nutrició  

Es fa promoció dels productes de proximitat, ecològics i naturals que té. S’indica en els cartells de la botiga i a la 
plana web.  

HERBORISTERIA ES TORRENT 

Reducció de residus i reutilització 
 
• S’hi fa venda de productes a 

granel com la civada, cosmètica, 
o productes de neteja, entre 
d’altres. 
 

• En general els envasos d'un sol 
ús són de materials 
biodegradables. 
 

 
 

Reducció del malbaratament 
alimentari 
 
• Es promou la compra 

d’aliments que són a punt de 
caducar o de fer-se malbé a 
través de descomptes. 
 

• Si hi ha aliments que no es 
poden vendre perquè ja són 
massa madurs es destinen a 
alimentació animal o per fer 
compost. 

Altres criteris de sostenibilitat 
 
• La major part dels productes són 

ecològics i naturals. 
 

• Alguns dels articles són de 
proximitat com ara productes de 
cosmètica, mel i sabates 
produïdes per artesans locals. 

 



Criteris de sostenibilitat  

Observacions 

Adreça: Tipologia: Coliseu, 4b  Joieria, rellotgeria i bijuteria  

JOIERIA PIÑA COMAS 

Reducció de residus i reutilització 
 
• S’evita l’ús de plàstic per embolcallar els 

productes que s’hi venen, es reutilitzen retalls 
de roba i d’altres materials, així com caixes de 
maduixes i de cartró. També s’aprofiten per fer 
centres de taula.  
 

• S’ofereix el servei de reparació de joies i de 
rellotges.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Altres criteris de sostenibilitat 
 
• Una part de les joies provenen d’artesans i 

algun és local. 
 

• Els productes de decoració són d’elaboració 
pròpia.  
 

 

Aviat  el local incorporarà un taller d’artesania on es podrà veure la confecció dels productes i també s’hi podran 
comprar. 



Criteris de sostenibilitat  

Observacions 

Adreça: Tipologia: 

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 
BALMIR 

Altres criteris de sostenibilitat 
 
• Es van incorporant productes més sostenibles, 

com productes ecològics (pintures), naturals o 
de baixa toxicitat. 
 

• Una part dels productes són d’origen mallorquí.  
 

• Es ven maquinària més sostenible com calderes 
de pellet. 

Carretera d'Esporles, 10  Materials de construcció i sanejament  

Reducció de residus i reutilització 
 
• Molts productes es venen a pes i es pot portar 

envàs propi per a comprar-los. 
 
• Els sacs, palets, gas butà i d’altres són 

retornables i es fa la devolució d’una part de 
l’import pagat inicialment. 
 

• Gran part dels productes es venen a l'engròs. 
 

• Es duu a terme una purga pròpia d'enderrocs per 
a reutilitzar a obres i vendre els productes extrets 
(fusta, llenya, pedres, grava...).  
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 



Criteris de sostenibilitat  

Observacions 

Adreça: Tipologia: 

MATERIALS I TRANSPORTS ESPORLES 

Quarter, 30  Materials de construcció i sanejament  

Reducció de residus i reutilització 
 
• Venda de productes sense embolcall, a pes o per 

peces.  
 

• Productes en envasos reutilitzables (palets, 
saques, bosses de ràfia, etc).  

Altres criteris de sostenibilitat 
 
• Venda de productes de proximitat com àrids, 

totxos o ciment.  
 

• Es ven maquinària més sostenible com calderes 
de pellet. 

 
• Intermediaris de reparació de màquines per 

allargar-ne la vida útil.  
 



Criteris de sostenibilitat  

Observacions 

Adreça: Tipologia: 

TOT CASOLÀ 
Nou de Sant Pere, 24  Menjar preparat  

Es fa el possible per reduir plàstics i va ser dels primers negocis en introduir les carmanyoles de cartró. 
 

Sensibilització, comunicació, difusió 
 
• Sempre s'explica a la clientela que poden 

aprofitar els envasos i les accions d’aprofitament 
de menjar.  

 

Reducció de residus i reutilització 
 
• Si la quantitat de menjar és elevada es pot 

emprar una greixonera (olla de fang) que es 
retorna. 
 

• Es va substituir el plàstic per envasos de cartró 
fa més de 3 anys. 
 

 

Altres criteris de sostenibilitat 
 
• El 100% dels productes emprats són naturals i 

d’elaboració pròpia  



Criteris de sostenibilitat  

Observacions 

Adreça: Tipologia: 

S’ofereix servei per arreglar roba i tallers de costura per arranjar peces que la clientela té per casa i per aprendre a 
fer noves peces.  
 

Altres criteris de sostenibilitat 
 
• A l'estiu venen productes de tela de llengües fets a 

Mallorca.  
 

• Es venen fils de material reciclat, llana vegana i 
algunes teles amb tints naturals. 
 

Sensibilització, comunicació, difusió 
 
• Tenen cartells on especifiquen la composició dels 

diferents fils 
 

 

Reducció de residus i reutilització 
 

• Fabricació pròpia d’una part de l’oferta com 
bosses de tela, mascaretes, discs desmaquillants i 
motxilles. 
 

• Venda de productes fets amb materials reciclats 
(arracades fetes amb ampolles d’aigua). 
 

Joan Riutort, 35  Roba i complements  

SA FUSTERIA 



Criteris de sostenibilitat  

Observacions 

Adreça: Tipologia: 

PERFUMS ESPORLES 
Ramon Llull, 15  Drogueria, perfumeria i cosmètica  

Es compren els productes directament del productor. 
 

Reducció de residus i reutilització 
 

• Àmplia oferta de xampús i sabons en 
envasos reutilitzables. 
 

• Venda de productes que faciliten la 
reducció de residus com bosses 
reutilitzables, productes a l’engròs o en 
envasos recarregables.  
 

• Fa temps que tenen només bosses de 
paper 
 

 

Sensibilització, comunicació, difusió 
 
• El cartellatge de la botiga i 

explicació de la propietària 
indiquen tots els criteris a l’hora de 
triar producte local. 
 

• Es promou la compra d’envasos 
més grans. 
 

• Es fomenta la compra de producte 
de proximitat per evitar l'envasatge 
i el transport fora de l’illa.  

 

Altres criteris de sostenibilitat 
 
• Venda de productes ecològics com 

perfums, sabons, olis essencials, cremes, 
etc. 
 

• Clara aposta pels productes i marques de 
Mallorca com sabates, herbes, sabons, 
etc. 
 

• Forta aposta també per articles 
artesanals, estalviant aigua i energia, i 
sense mecanitzar. La gran majora són 
natural, sense tòxics i vegans. Com per 
exemple una marca pròpia de sabons o 
souvenirs fets artesanalment al poble.  

  



Criteris de sostenibilitat  

Observacions 

Adreça: Tipologia: 

PINSOS I LLAVORS CAS JOVES 
Quarter, 34  Fruites i verdures. Mascotes  

Reducció de residus i reutilització 
 
• Venda a granel de pinsos, terra per 

animals, palla, fusta, oliva de 
temporada, fruita i verdura de 
temporada. 
 

• Venda de cervesa artesanal en 
envàs retornable. 
 

• Productes reutilitzables com 
mascaretes, bosses per fer la 
compra, senalles, objectes de 
fang, davantals, baveralls, etc.  

 
 

 

Altres criteris de sostenibilitat 
 
• Forta aposta pel producte local 

com el pinso, les llavors o les 
bales de palla, i d’artesania 
local com les sabates o els 
objectes de fang.  
 

• Venda de productes ecològics  
o naturals com fruita seca i 
vins.  
 

• Venda de productes 
d’elaboració pròpia com olives, 
fruita i verdura, saques de 
llenya, o compost d’ovella.  
 

 

Sensibilització, comunicació, 
difusió 
 
• Promoció dels productes a 

granel.  
 

• Descomptes o donació 
d’excedents alimentaris.  
 

• Foment i difusió de l’ús 
d’envasos reutilitzables i de 
l’origen local dels productes.  
 

 



Criteris de sostenibilitat  

Observacions 

Adreça: Tipologia: 

QUEVIURES CAN GENER 
Pont, 2  Alimentació 

A l’estiu els és més fàcil tenir producte de proximitat (75%), a l’hivern molt producte ve de la península. 
S’accepten bosses i carmanyoles reutilitzables de la clientela pels productes a granel. 
  
 

Reducció de residus i reutilització 
 
• Venda a granel de pa, fruita, verdures, castanyes, 

llegums, embotit, o fruita seca. 
 

• Aigua i aigua amb gas en envasos retornables. 
 

• S’han incorporat bosses compostables i de paper, 
ofereixen caixes de cartró a la clientela i entreguen 
els productes en capsa de cartró.  

 
 

 

Altres criteris de sostenibilitat 
 
• Oferta de productes ecològics com cerveses, 

vins, llet, formatge i galletes.  
 

• Gran oferta de productes de proximitat com 
fideus, gelats, fruita i verdura, galletes d’oli, 
sobrassada, pa, formatges, esclatassangs, 
herbes dolces, olives, etc. Pa diari de Mallorca.  

Reducció del malbaratament alimentari  
 
• Per no llençar menjar, s’emporten particularment 

als animals i a vegades fan ofertes quan s’acosta 
la data de caducitat. 



Criteris de sostenibilitat  

Observacions 

Adreça: Tipologia: 

RESTAURACIÓ DE MOBLES 
ARTDEFUSTA 

Joan Riutort, 45a  Llar, decoració i mobiliari  

Reducció de residus i reutilització 
 
• Reparació i restauració de mobles.  

 
• S’aprofiten al màxim materials reutilitzats que du 

la clientela, de donacions o del punt verd. 

Altres criteris de sostenibilitat 
 
• Els pocs mobles que hi ha a la venda són 

restaurats, arreglats per ell (elaboració pròpia) i/o 
de segona mà.  
 

• Si s’ha de comprar material per produir mobles es 
compra natural.  
 



Criteris de sostenibilitat  

Observacions 

Adreça: Tipologia: 

AGROTURISME CAN TORNA 
 

Carretera d’Esporles, km 4.3  Allotjament  

Reducció de residus i reutilització 
 
• Hi ha una aixeta que permet reomplir l’ampolla 

reutilitzable.  
 

• S’accepten estris reutilitzables de la clientela.  
 

• Si usen vaixella d'un sol ús per esdeveniments és 
compostable i va a la compostera pròpia. 

Reducció del malbaratament 
 

• Tots els aliments que es serveixen són de 
proximitat i de temporada. 

 
• Es pot triar la ració dels plats i el pa és sota 

demanda. 
 
• Sempre es fa cuina d’aprofitament.  

 
• Es fomenta que la clientela i el personal s’emporti 

el menjar sobrant a casa. 

Altres criteris de sostenibilitat 

• Tot el que es serveix és ecològic. 



Criteris de sostenibilitat  

Observacions 

Adreça: Tipologia: 

SUPERMERCAT BIP BIP 
Canonge Joan Garau, 7  Supermercat  

Finca ecològica i autosuficient, adaptada per reduir els residus i evitar el malbaratament alimentari i d’aigua, i 
amb compostatge casolà. 

Tot el mobiliari és conserva i es reutilitza.  

Altres criteris de sostenibilitat 
 
• Apartat de la botiga de productes ecològics i altres 

naturals, que es senyalen amb el cartellatge. 
 
• Productes de xarcuteria i carnisseria de proximitat, i 

altres com aigua, llet, formatge, pa, galletes d’oli, 
patates, etc. 
 

• Productes d’elaboració pròpia (carnisseria i 
xarcuteria, dolços, suc de taronja, etc).  
 

• S'usen tècniques el més naturals possibles per les 
elaboracions pròpies (d’oli, vi, confitures, o sabons).  
 
 

Sensibilització, comunicació, difusió 
 
• Cartellatge a la botiga que indica els productes de 

proximitat i ecològics. 

Reducció de residus i reutilització 
 

• Venda de producte fresc a granel (fruita, verdura, 
xarcuteria, carn, castanyes, bolets, etc.).  

 
• S’accepta l’ús de carmanyoles i bosses 

reutilitzables de la clientela. 



Criteris de sostenibilitat  

Observacions 

Adreça: Tipologia: 

SUPERMERCAT SPAR 
Quarter, 26  Supermercat 

Altres criteris de sostenibilitat 
 
• Venda d’alguns productes ecològics: Vins, oli, 

arròs, farina, ous.  
 

• Venda d’alguns productes de proximitat: oli, vins, 
llet, galetes d’oli, ous, formatges, estris de cuina, 
fusta per la llar de foc. 
 

• Els productes de pastisseria, fleca, ceràmica o 
fang estan fet a Mallorca.  

Reducció de residus i reutilització 
 
• Producte fresc i de pastisseria a granel.  

 
• S’usen bosses de paper pels aliments a granel.  

 
• Es venen productes que permeten la reducció de 

residus com pots de vidre, carmanyoles, estris de 
cuina de fusta i fang, bosses de ràfia, senalles, 
etc. 

 



Criteris de sostenibilitat  

Observacions 

Adreça: Tipologia: 

CAFÈ COLISEU 
Coliseu, 4e  Bar, cafeteria  

Un veí els recull marro per fregar pels troncs dels arbres perquè no hi pugin formigues,  i una veïna el pa per les 
gallines.  

Reducció de residus i reutilització 
 
• Es serveix aigua de l’aixeta si es demana.  

 
• El vidre dels refrescs i cerveses és retornable.  

 
 

 

Reducció del malbaratament alimentari 
 
• Opció de ració al menú.  
 
• El pa, les olives i la guarnició es serveixen sota 

demanda.  
 

• Si sobra menjar s’aprofita per fer altres plats, com 
croquetes, canelons, etc. 
 

Altres criteris de sostenibilitat 
 
• El menjar per emportar sòlid es posa en envasos 

de cartró o bossa de paper. 



Criteris de sostenibilitat  

Observacions 

Adreça: Tipologia: 

CAFÈ DEPORTIU 
Joan Riutort, 21  Bar, cafeteria  

Es proposa parlar amb els proveïdors per veure si els hi poden oferir magdalenes sense plàstic, de la mateixa 
manera que mirarà com millorar l’eficiència del dipòsit d’aigua del WC. 

Reducció del malbaratament alimentari  
 

• Les tapes es poden demanar de diferents mides.  
 

• Les peles de patates es donen per alimentar 
porcs. 
 

Altres criteris de sostenibilitat 
 
• Pa de proximitat, i a vegades tenen oli 

d’Esporles i embotits de Mallorca.  

Reducció de residus i reutilització 
 
• Han incorporat alternatives als plàstics d’un sol 

ús com canyetes compostables o tassons de 
cartró per emportar.  

 
 

 



Criteris de sostenibilitat  

Observacions 

Adreça: Tipologia: 

BAR SA TABERNA 
Rotonda s’Esgleieta Bar, cafeteria  

Reducció del malbaratament alimentari 
 
• El menjar sobrant s’aprofita pels animals de la 

finca. 

Altres criteris de sostenibilitat 
 
• La major part del menjar és de proximitat. 

 
• Només es fan entrepans i pot ser mig o sencer. 

 

Reducció de residus i reutilització 
 
• El menjar per emportar es posa en tassons de 

cartró i paper. 
 

 
 



Criteris de sostenibilitat  

Observacions 

Adreça: Tipologia: 

CAFÈ NOU 
Passeig del Rei, 6  Bar, cafeteria  

A vegades els recullen els taps de suro i cafè per fer manualitats. 
 

Reducció de residus i reutilització 
 
• Sempre donen aigua de l’aixeta 

si es demana.  
 

• S’accepten carmanyoles, gots i 
envasos reutilitzables a la 
clientela. 
 

• S’ha incorporat l’ús de tassons i 
canyetes de cartró, i el menjar 
per emportar és en carmanyoles 
de cartró. 

 

Reducció del malbaratament 
alimentari  
 
• Es fan el plats en funció dels 

productes de temporada. 
 

• Es pot triar ració sencera o 
mitja.  

 
• Es fa cuina d’aprofitament per 

plats puntuals com en el cas de 
les croquetes o el púding. 
 

• El personal sempre demana si 
volen el menjar sobrant per 
emportar. 

Altres criteris de sostenibilitat 
 
• Quan demanen menjar per 

emportar per telèfon es recorda 
a la clientela que portin la seva 
pròpia bossa. 



Criteris de sostenibilitat  

Observacions 

Adreça: Tipologia: 

CAFÈ PASSEIG 
Passeig del Rei, 13  Bar, cafeteria  

Reducció de residus i reutilització 
 
• Es serveix aigua de l’aixeta sempre que 

es demana.  
 

• Les canyetes i els tassons per endur són 
de cartró, i la cullera per mesclar és de 
bambú.  

Reducció del malbaratament alimentari 
 
• S’utilitzen alguns aliments de proximitat 

com la sobrassada o el formatge. 
 

• Es poden triar variats petits o grans, 
segons la gana que es tingui.  
 

• S’accepta que la clientela s’emporti el 
menjar sobrant del plat.  
 

• El menjar que no ha sortit de cuina 
l’aprofita el personal.  



Criteris de sostenibilitat  

Observacions 

Adreça: Tipologia: 

CAFÈ RESTAURANT ES BROLLADOR 

Passeig del Rei, 10  Restaurant  

Reducció de residus i reutilització 
 
• Sempre es dona aigua de l’aixeta si la clientela 

ho demana. 
 

• S’accepta la carmanyola reutilitzable de la 
clientela per emportar, i sinó es dona bossa i 
envasos de cartró.  
 

• Els refrescs com la cola, la cervesa i la tònica 
són amb envasos retornables.  

 

Sensibilització, comunicació, difusió 
 

• Es pregunta a la clientela si es volen emportar el 
menjar sobrant. 

 

Reducció del malbaratament alimentari 
 

• Alguns aliments són de proximitat (verdura, olives 
de Sóller, oli d’Esporles, carn tota de l’escorxador 
de Palma) i de temporada. 
 

• Per alguns plats es pot decidir la quantitat.  
 

• S’accepta que la clientela s’emporti el menjar 
sobrant al plat.   
 

• La resta de menjar sobrant l’aprofita el personal.  



Criteris de sostenibilitat  

Observacions 

Adreça: Tipologia: 

HAMBURGUESERIA ES CANTÓ 
Coliseu, 4  Menjar per emportar / menjar ràpid  

El pa sobrant es dona a les gallines.  

Reducció del malbaratament alimentari 
 
• El pa només es dona sota demanda. 
 
• Sempre es pot demanar el menjar per emportar.  

Reducció de residus i reutilització 
 
• S’han canviat les canyetes i gots de plàstic per 

les de cartró. 
 

 
 

 



Criteris de sostenibilitat  

Observacions 

Adreça: Tipologia: 

S’HOSTAL D’ESPORLES 
Plaça de l'Ajuntament, 8  

S’usen cartells a les habitacions per recordar que apaguin el llum, tanquin les finestres si hi ha l’aire encès o apaguin l’aire al 
marxar. A més, també s’usen cartells per indicar la separació de residus o els criteris sostenibles de l’hostal. Tot i això, s’està 
plantejant posar sancions a la gent que es deixa l’aire condicionat encès al marxar.  
 
A nivell d'instal·lació,  es va tenir en compte des del principi la sostenibilitat i es van instal·lar aires condicionats amb termòstats,  i 
difusors a les dutxes i aixetes, per exemple.  
 

Allotjament  

Reducció de residus i reutilització 
 

• S’accepta l’ús d’envasos propis.  
 

• S’han substituït els elements d’un sol ús 
per reutilitzables per aliments com l’oli, 
la sal, la confitura, etc. 
 

• S’empren envasos de cartró i bosses de 
paper per emportar menjar, i bosses de 
paper pels entrepans.  

Altres criteris de sostenibilitat 
 
• No es posen amenities, sols tenen 

disponible de l’hostal les tovalloles. 
 

• Els xampús són amb dispensadors 
recarregables. 
 

• Hi ha una font d’aigua disponible per 
omplir les ampolles pròpies. 
 

• Només es canvien els llençols quan 
es queden més d’una setmana o sota 
demanda.  
 

• A l’estiu s’utilitza fruita i verdura de 
Mallorca, i una part de producció 
pròpia ecològica.  

 
 

Reducció del malbaratament alimentari 
 
• Alguns aliments de proximitat i de 

temporada. 
 

• Opció de ració per alguns plats.   
 

• Es cuina tot al moment, però la prèvia 
sempre s’ajusta a les reserves del dia, i el 
que pugui sobrar s’aprofita pel dia 
següent.   
 

• Les verdures sobrant s'aprofiten per les  
gallines i el pa per ovelles i cavalls 
 

• Es fomenta que la clientela s’emporti el 
menjar sobrant al plat.  



Criteris de sostenibilitat  

Observacions 

Adreça: Tipologia: 

AGROTURISME LOFTOTEL CANET 

Hi ha molt interès en seguir fent canvis, i s’està treballant per canviar els sabons per bidons recarregables.  

Es fa molt difusió de les bones pràctiques amb la cartellatge, però també a través de la web: 
http://www.weloftcanet.com/ecologia 

Allotjament  

Reducció de residus i reutilització 
 
• Totes les habitacions tenen cuina 

pròpia amb estris reutilitzables. 
 
• Tot és reutilitzable al restaurant, 

no han tingut mai monodosi, ni 
confitura, ni mantega, etc. 

 
 

 

Altres criteris de sostenibilitat 
 
• La major part del producte fresc 

és ecològic i de temporada, ja 
que prové del seu propi hort. 

• La resta de productes són 
d’Esporles o de Mallorca.  

• Les tovalloles només es 
canvien quan es deixa la roba a 
terra, i així ho indiquen als 
cartells de les habitacions.  

Reducció del malbaratament 
alimentari  
 
• Sempre es pot triar la ració dels 

plats i el pa és sota demanda 

• Es fa cuina d’aprofitament i el 
que no es pot aprofitar pel dia 
següent es dona als animals de 
la finca. 

• El menjar sobrant és aprofitat 
per la clientela i el personal. 

Carretera d'Esporles, km1  

http://www.weloftcanet.com/ecologia


Criteris de sostenibilitat  

Observacions 

Adreça: Tipologia: 

AGROTURISME CA NA SUSI 
Carretera Valldemossa (Son Gual), km 10,9  

Hi ha  plaques solars, i a la sala polivalent s’ha instal·lat un sistema de recollida d'aigua aprofitant la canalització 
que se'n va a un depòsit. 

Allotjament 

Reducció de residus i reutilització 
 
• S’està treballant per substituir els plàstics d’un 

sol ús amb vaixella reutilitzable o de cartró, per 
exemple.  
 

• A les habitacions hi ha sabons recarregables.  
 

• Els llençols i tovalloles no es fan net fins que la 
clientela marxa. Esta indicat amb cartells. 

Sensibilització, comunicació, difusió 
 
• La difusió es fa amb ferratines als miralls, cartellatge 

i a veu. 
 

• Es fomenta que la clientela s’emporti el menjar 
sobrant al plat.  

 

Reducció del malbaratament alimentari  
 
• Compra d’aliments a Mallorca. 

 
• Sempre es deixa triar la ració dels plats.  

 
• S’accepta que la clientela s’emporti el menjar sobrant 

del plat, i el que no ha sortit de cuina l’aprofita el 
personal.  



Criteris de sostenibilitat  

Observacions 

Adreça: Tipologia: 

HOTEL SA FITA BACKPACKERS 

Joan Riutort, 49  

La matèria orgànica es dona a les gallines o es porta  la compostadora pròpia.  

Tenen un projecte educatiu amb la clientela en el que fan intercanvi de residus recollits a la platja per aliments 
gratuïts. Segons la quantitat dels residus recollits poden donar ous, verdures, fruites, etc. 

Allotjament  

Reducció de residus i reutilització 
 

• Es donen envasos reutilitzables 
a la clientela, com per exemple 
senalles per anar a comprar. 
 

• A les dutxes hi ha sabons amb 
dispensadors.  
 

• No s’empren envasos d’un sol 
us per la cuina, els raspalls per 
rentar plats són de bambú i el 
sabó biodegradable. 

 

Altres criteris de sostenibilitat 
 

• Es donen amenities 
reutilitzables: sabates crocs, 
senalles, tassons de vidre, 
coberteria reutilitzable, etc. 
 

• Només es canvien els llençols 
quan queden més d’una 
setmana o sota demanda.  
 

• S’aprofita el menjar sense 
cuinar que deixa la clientela al 
marxar pels següents, o s’ho 
emporta el treballador. 
 

Sensibilització, comunicació, difusió 
 
• Sempre es fa difusió dels criteris de 

sostenibilitat a veu, a la web i amb 
cartellatge. 
 

• A l’arribada de la clientela 
s’expliquen tots els criteris de 
sostenibilitat de l’hostal, la 
separació obligatòria dels residus, 
etc. 

 
 



Criteris de sostenibilitat  

Observacions 

Adreça: Tipologia: 

AGROTURISME SON GALCERAN 
Pont de Son Galcerán, 5  Allotjament  

Tenen cartellatge a les habitacions on s'explica la separació de residus, la importància de reduir l'ús de l'aigua, 
etc. 

Reducció de residus i reutilització 
 
• S’accepten envasos reutilitzables 

propis de la clientela.  
 

• No s'empra plàstic per la clientela, 
ni envasos monodosi. Es posa 
vidre pels gots i estris de cuina 
reutilitzables. 
 

• El sabó per les mans i detergents 
es compra a granel i són 
ecològics.  
 

 

Reducció del malbaratament 
alimentari  
 
• Només la fruita i la verdura és 

de temporada. 
 

• Sobra poca quantitat de 
menjar, però si n’hi ha s'aprofita 
pels animals o pel personal.  

 

Altres criteris de sostenibilitat 
 
• Tenen producció pròpia de 

taronges, llimones i pomelos. 
En venen i en fan sucs per 
l’esmorzar. 



Criteris de sostenibilitat  

Observacions 

Adreça: Tipologia: 

NOVA PERRUQUERIA - M. 
SALAMANCA 

Mateu Font, 25  Perruqueria  

Reducció de residus i reutilització 
 
• Alguns pots i xampús es poden retornar als 

distribuïdors. 
 

• Les tovalloles són reutilitzables, no s’empren 
tovalloles de plàstic d’un sol ús. 

 
 

Altres criteris de sostenibilitat 
 
• Tenen una línia de productes vegans, naturals i 

alguns també són ecològics. 



Criteris de sostenibilitat  

Observacions 

Adreça: Tipologia: 

PERRUQUERIA TERE CABOT 
Coliseu, 4  Perruqueria  

Altres criteris de sostenibilitat 
 
• Molts productes són naturals i alguns ecològics. 

Sensibilització, comunicació, difusió 
 
• S’usa cartellatge per fer difusió dels criteris de 

sostenibilitat dels productes emprats.  
 



Criteris de sostenibilitat  

Observacions 

Adreça: Tipologia: 

RESTAURANT CANET  

Reducció de residus i reutilització 
 
• S’han substituït gots de plàstic per cartró i s’estan 

eliminant les monodisis incorporades durant la 
pandèmia.  
 

• Els refrescos són retornables, com les begudes 
Puig. 
 

Reducció del malbaratament alimentari 
 
• Tenen força productes de proximitat com begudes 

Puig, vins, carns com porcella, xot, verdures i fruita. 
 

• Per alguns plats es pot triar ració i el pa i les olives 
són sota demanda i es cobren. 
 

• El menjar sobrant s’aprofita per fer nous plats o s’ho 
emporta el personal.  

Sensibilització, comunicació, difusió 
 
• Es fomenta que la clientela s’emporti el menjar 

sobrant del plat.  

Carretera Valldemossa, km10  Restaurant  

El menjar sobrant que no es pot aprofitar es dona a una persona que l’utilitza per les seves gallines.  
 



Criteris de sostenibilitat  

Observacions 

Adreça: Tipologia: 

MESÓN LA VILLA 
Nou de Sant Pere, 5  Restaurant  

Reducció de residus i reutilització 
 
• Les ampolles d’aigua són de vidre retornables.  

 
• Es comencen a substituir les safates d’alumini per 

envasos de cartró i bosses de paper.  
 

• S’usen tovallons de tela. 
 
 

 
Sensibilització, comunicació, difusió 
 
• Quan truquen per demanar menjar per emportar es 

recorda que poden portar la carmanyola de casa. 
 

Reducció del malbaratament alimentari  
 
• Sempre es pot triar la ració als plats i el pa és sota 

demanda. 
 
• La clientela es pot emportar el menjar sobrant i el 

que no es menja es reparteix al final del servei entre 
el personal.  



Criteris de sostenibilitat  

Observacions 

Adreça: Tipologia: 

PIZZERIA SA BODEGA DE’N RINO 

Passeig del Rei, 4  Restaurant  

Reducció del malbaratament alimentari  
 
• Es pot triar opció de ració en alguns plats, igual 

que el pa o la guarnició.  
 

• Es fa cuina d’aprofitament per les sales.  
 

• S’accepta que la clientela s’emporti el menjar 
sobrant a casa.  
 

• Els hi recullen verdures per alimentació animal. 

Altres criteris de sostenibilitat 
 
• Hi ha qualque producte mallorquí i a vegades de 

temporada. 



Criteris de sostenibilitat  

Observacions 

Adreça: Tipologia: 

ASSESSORIA SOFT & HARD SL 

Reducció de residus i reutilització 
 
• Reutilització de dispositius electrònic. Per 

exemple, equipament d’empreses que ja no ho 
volen es porta a centres educatius.  

• Compra i venda de de dispositius que encara són 
útils i funcionen (Segona vida)  

• Reparacions de dispositius amb garantia de fins a 
6 mesos.  

• Reutilització de peces dispositius que no 
funcionen per les reparacions.  

Servei de consultori per empreses i privats sobre estalvi en el consum energètic i elèctric.  
Cursos de formació amb HP per fer el comerç més sostenible. 

Sensibilització, comunicació, difusió 
 
• Foment de la reutilització i reparació entre la 

clientela.  
• Retolació informant del servei de reparació. 
• Foment del reciclatge de cartutxos i tòners. 

Joan Riutort, 28 Informàtica i tecnologia 
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