ESPORLES
Gestió de residus

GUIA CIUTADANA. Guia de la normativa, serveis de recogida
i gestió de residus al municipi d’Esporles.
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Sistema de recollida de residus a Esporles
La recollida és porta a porta de les diverses fraccions de residus per separat: orgànica,
envasos, vidre, paper-cartró i rebuig.
El rebuig s’ha de treure sempre amb bossa vermella*.

Taxa de recollida de residus per generació
La taxa de recollida de residus consta de dues parts:
1. Fixa de 90€, igual per a tots els habitatges urbans.
2. Per generació de rebuig d’1€ per cada bossa vermella*.

L’euro paga la bossa + el transport + la incineració del rebuig que conté.
Amb aquest sistema qui més recicla menys paga.

Ordenança de residus d’Esporles
Esporles disposa d’una ordenança reguladora de la gestió de residus que prescriu la recollida
selectiva al municipi i estableix com i quan s’han de treure els residus i el funcionament de
Parc Verd, amb l’objectiu de millorar la sostenibilitat dins l’àmbit local.
L’ordenança també defineix les infraccions i sancions per a les con-ductes negatives amb
els objectius que aquesta persegueix. Podeu consultar l’ordenança esporles.cat.

Els bolquers en bossa verda 5 dies x setmana
Els bolquers es poden treure cada dia de recollida de
les altres fraccions, en una bossa verda que us
proporciona gratuïtament l’Ajuntament.
Cal anar a donar-se d’alta a les oficines municipals.
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Punts de venda de la bossa vermella
Oficines municipals només en rodets de 20 unitats (20€).
Parc Verd, municipal de Son Quint.
Can Gener, c/ del Pont, 2.
Papereria, c/ de Joan Riutort, 57.
Artimanya, c/de Joan Rutort, 7.
Supermercat SPAR, c/ des Quarter, 26.
Ferreteria Can Vidal, c/ des Quarter, 30.
S’Estanc, c/ de Joan Riutort, 41.
Embotits Can Martorell, c/ de Joan Riutort, 40.
Sa Bugaderia, c/ des Quarter, 25.
DINS LA BOSSA VERMELLA DE REBUIG:
Pols d’agranar i bosses d’aspirador.
Cendra i llosques de cigarrets.
Excrements d’animals domèstics.
Restes de vaixella i estris trencats.
Fulletes d’afaitar i restes del poalet del bany.
I tot allò que no és reciclable.

L’orgànica s’ha de treure amb bossa i poalet

La bossa ha de ser biodegraadble i mai s’ha de treure sense poal.
Les bosses i els poals d’orgànica són gratuïts a l’Ajuntament.
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Classificació dels residus per fraccions
PAPER
Diaris i revistes
Folis i sobres de paper
Caixes de cartró plegades
Paper i cartró d’embalar

VIDRE
Botelles de vidre
Pots de vidre
Sense xapes ni taps

ENVASOS
Bosses i embolcalls
Envasos i botelles de plàstic
Llaunes i pots d’alumini
Paper d’alumini i plastificat
Porexpan i suro blanc

ORGÀNICA
Restes de menjar sòlid
Torcaboques i paper cuina
Café i bosses d’infusió
Restes vegetals petites

Paper plastificat
Clips o grapes
Torcaboques
Paper i cartró brut d’oli,
pintura o greix
Taps de botella
Cristalls, miralls
Copes, plats ni tassons
Bombetes ni fluorescents
Ceràmiques o gerros
Envasos plens
Juguetes ni cedés
Tires d’embalar
Poals ni mànegues
Cadires ni taules
Suro aïllant d’obra
Restes menjar líquids
Cotó ni cendra
Bolquers ni compreses
Medicaments
Bosses d’aspirador ni pols
Excrements ni animals

Evitem embolcalls innecessaris a les nostres compres i utilitzem sempre senalla.
El millor residu és aquell que no es produeix!
;) ESPORLES GESTIÓ DE RESIDUS // P. 4

Matí

Bolquers

Bolquers

Envasos

Divendres

Dissbt

Bolquers

Rebuig

Orgànica

Diumenge

*Per sol·licitar la recollida de trastos telefonar al 971 632 555
*Poda: exclusivament recollides autoritzades pels Serveis Socials de l’Ajuntament

Bolquers

Rebuig

Rebuig

Dijous

Orgànica

Trastos vells*
Restes de poda*

Dimecres

Orgànica

Vidre

al contenidor

Dimarts
Paper i cartó

Per les Persones i el Medi Ambient

Bolquers

Envasos

Dilluns

Calendari de recollida

Els habitatges d’es Verger tenen dos punts d’aportació a la zona amb contenidors per a cada una de les fraccions de residus.
Dies de recollida dilluns i dijous.
Les zones rurals de Son Cabaspre, Mirant de Mar, Serral de Canet i altres, han de dur els residus al Parc Verd municipal.

Vespre

8-)
ATENCIÓS
DIRLALBUANIXA

Horari Parc Verd

HO

Dilluns de 7 a 12:30 hores.
Dimarts a divendres de 7 a 12:30 i de 17 a 19:30 hores.
Dissabte de 9 a 17 hores.

TANCAT

Recordau! Rebuig sempre en bossa vermella.
També a la venda
al Parc Verd (1 €).

Què hi podem dur?

Restes de fasser

Paper i cartró.
Vidre.
Envasos.
Matèria orgànica.
Rebuig (amb bossa vermella).
Mobles i altres voluminosos.
Electrodomèstics.
Bombetes i fluorescents.
Piles i bateries.
Pintures, vernissos, coles...
Roba i sabates.
Ferralla.
Restes de poda.

Les restes de fasser s’incineren
i són tractades com a rebuig.
S’admeten al Parc Verd amb les
següents condicions:
Només fulles (no troncs).
En trossos de menys de 80 cm.
En bosses o en feixos fermats.
Lliures de becut vermell.
Pagant ferratina de rebuig (5€)
per cada 2 bosses de 120 litres
o feixos de volum similar.

Què NO hi podem dur?
Enderrocs i restes d’obra.
Pneumàtics.
Restes d’empresa o industrials.
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Esporles aposta pel reciclatge i la sostenibilitat
2006. Començà la recollida porta a porta de la fracció d’orgànica.
2009. Recollida de totes les fraccions + la bosseta vermella de rebuig.
Evolució de la recollida selectiva (RS) i Rebuig:
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Esporles aposta per la integració social
Exigint criteris d’integració als contractes externs i optant per empreses i entitats que
atenen de forma integral a persones amb discapacitats o en risc d’exclusió, proporcionant
formació i integració laboral.
2013. Conveni de neteja viària amb l’Organització Mater Misericordiae.
2014. Contracta de recollida de residus amb la Fundació Deixalles.
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PER LES
PERSONES
I EL
MEDI AMBIENT

Més informació a:

T. 971 610 002
agenda21@esporles.cat
esporles.cat
© Decembre 2016

