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CIRCULAR GESTIÓ DE RESIDUS A FERRERIES
La llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats diferencia clarament entre els residus
domèstics i els residus industrials, tal i com es recull a continuació:
- Residus domèstics: residus generats a les llars com a conseqüència de les activitats domèstiques.
Es consideren també residus domèstics els similars als anteriors generats en serveis e industries.
- Residus industrials: residus resultants dels processos de fabricació, de transformació, de utilització,
de consum, de neteja o de manteniment generats per l'activitat industrial.
A l'article 12 de «Competències administratives» es recull que correspon a les entitats locals com a
servei obligatori, la recollida, el transport i el tractament dels residus domèstics generats a les llars,
comerços i serveis.
A banda de l'establert a la normativa, hem de tenir en compte que els residus són l’altra cara de la
moneda de la nostra societat de consum, però cal no pensar-hi com una inutilitat o una murga, sinó com
valuoses matèries primeres i, per tant, l'hem de donar la importància que es mereixen.
A més, hem d'assumir que tots i totes som peça clau d'aquesta cadena de consum, i per això hem de
participar de manera activa en la gestió dels nostres residus.
A continuació s'aporta una taula que ens indica com gestionar cadascun dels residus que es poden
generar als vostres establiments:
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CARACTERÍSTIQUES
PEL LLIURAMENT

COST

Residus assimilables als
residus generats a les llars
(restes de berenar, material
higiènic,
restes
d'escombrar, etc).
Aquests residus s'han de
Residu domèstic Amb les restes d'escombrar
dipositar
en
bosses
mescla
s'acceptaran els següents:
tancades.
- SERRADÍS
- REGANYOLS
- TROSSETS PETITS DE
FUSTA (El costat més llarg
ha de ser inferior a 5 cm)

Gratuït

RESIDU

DEFINICIÓ

Aquests residus s'hauran
de lliurar al corresponent
Restes de fusta (fusta
contenidor de la deixalleria,
tractada, sense tractar,
sense bossa i separat
aglomerats, DM, etc)
d'altres
tipologies
de
residus

3,59 €/m3

- Envasos de vidre:
S'han de dipositar sense
bossa al contenidor verd de
S'ha de diferenciar dues
la via pública o de la
tipologies de vidre:
deixalleria
- Envasos de vidre.
- Vidre Pla:
- Vidre pla (vidre de
S'ha de portar a una planta
finestres, portes, mobles,
de residus de construcció o
etc)
demolició o a la planta de
tractament
de
residus
voluminosos

- Envasos de
vidre:
Gratuït
- Vidre Pla:
Tarifes de les
plants
de
RCD

Aquests residus s'han de
dipositar sense bossa al
Envasos de plàstic, brics i
contenidor grog de la via
llaunes.
pública o de la deixalleria

Gratuït

Paper i cartó

Aquests residus s'han de
dipositar sense bossa al
contenidor blau de la via
pública o de la deixalleria

Gratuït

Ferralla i metalls

Aquests residus s'hauran
de lliurar al corresponent
contenidor de la deixalleria,
sense bossa i separat
d'altres
tipologies
de
residus

Gratuït

LLOC

Triatges Menorca
Excavacions Moll
Transports Taltavull
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Els RAEE són els residus
dels aparells elèctrics i
electrònics. Aquests residus
es
divideixen
en
les
categories següents:
- Línia blanca amb gasos
refrigerants
(frigorífics,
congeladors, aparells d'aire
condicionat, entre d'altres).
- Línia blanca sense gasos
refrigerants
(rentadores,
assecadores,
rentavaixelles, cuines, etc.)
- Televisors i monitors.
- Petits aparells electrònics
(microones, cafeteres, etc.).
- Làmpades (fluorescents,
làmpades de vapor de
mercuri, etc.)

Aquests residus hauran de
ser
lliurats
en
la
corresponent ubicació a la
deixalleria.

Gratuït

Els
voluminosos
són
residus
de
grans
Aquests residus s'hauran
dimensions,
com
per
de lliurar al corresponent
exemple els matalassos, les
contenidor de la deixalleria.
catifes, els mobles, els
trastos vells, persianes,
entre d'altres.

2,15 €/m3

Aquests residus hauran de
Pots de vernís, pintura i
ser lliurats a l'operari de la
dissolvents (buits o amb
deixalleria per procedir al
contingut)
seu pesatge

Pots buits:
317,64€/t
Pots amb
contingut:
532,82 €/t

Esprais

Piles

Bateries

Aquests residus hauran de
ser lliurats a l'operari de la
deixalleria per procedir al
seu pesatge
Aquests residus s'hauran
de lliurar al corresponent
contenidor de la deixalleria
o als contenidors petits de
contenidor grog que hi ha a
l'Ajuntament o a alguns
supermercats

Aquests residus hauran de
ser lliurats a l'operari de la
deixalleria

5.225,72 €/t

Gratuït

Gratuït
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Pneumàtics

Els neumàtics hauran de
lliurar-se sense llàntia i
dipositar-se a la ubicació
corresponent

Els residus de construcció i
demolició són els que es
generen a una obra de Aquests residus s'hauran
contrucció i/o demolició.
de lliurar al corresponent
contenidor de la deixalleria.
Aquests
residus
estan Quan es generen en grans
constituïts per materials quantitats
s'ha
d'anar
ceràmics, formigó, pedra, directament a una planta de
arena, grava, àrids, fusta, tractament de residus de
vidre, plàstic, metalls, guix, construcció o demolició.
paper i altres.

Gratuït

17,83 €/m3
Triatges Menorca
Excavacions Moll
Transports Taltavull

Aquests residus s'han de
dipositar el corresponent
L'oli vegetal és l'oli que es
contenidor de la via pública
genera a la cuina
o de la deixalleria, dintre
d'un envàs de plàstic tancat

Gratuït

Aquests
residus
s'han
L'oli mineral és l'oli de
d'abocar al corresponent
vehicles i maquinària
contenidors de la deixalleria

Gratuït

Els residus vegetals són els
residus procedents dels
treballs de jardineria i poda
i tipus llenyós.

Aquests residus s'hauran
de lliurar al corresponent
contenidor de la deixalleria,
sense bossa i separat
d'altres
tipologies
de
residus

1,27 €/m3

Els residus tèxtils són la
roba, el calçat, el tèxtil de
les llars i altres productes
que una vegada usats
durant un període de temps
es converteixen en residus.

Aquests residus hauran de
ser
lliurats
en
la
corresponent ubicació a la
deixalleria.

84,06 €/m3

CONTACTES DE LES PLANTES DE TRACTAMENT DE RESIDUS DE MENORCA:
- Àrea de Gestió de Residus de Milà: 971 35 41 72
- Excavaciones Moll: 971 38 58 31
- Transportes Taltavull: 971 38 33 14
- Triatges Menorca: 971 37 89 44
- Planta de tractament de voluminosos: 971 36 81 39
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