XARXA DE DEIXALLERIES D’EIVISSA
CA NA PALAVA · CALA DE BOU · CAN GUERXO · CAN SANÇÓ · COR DE JESÚS · SES PAÏSSES
Les deixalleries són unes instal·lacions enfocades a poder gestionar correctament els
residus que no es poden dipositar en els contenidors, ja sigui pel seu gran volum, perillositat
del residu o per alguna característica particular.
És en aquestes instal·lacions on el ciutadà participa activament en la gestió de residus
municipals. classificar ells mateixos els diferents tipus de residus domèstics (tant els
reciclables com els especials) i dipositar-los en contenidors separats.

RESIDUS ADMISSIBLES
RESIDUS ORDINARIS
Paper i cartró (PAP).
Envasos de Vidre (VID).
Envasos lleugers (ELL).
Vidre Pla (VIP).
Ferralla diversa (FER).
Altres Residus Valoritzables (AVL):
coure, plom, alumini, estany, etc.

Aparells elèctrics o electrònics
sense CFC’s (RAEE).
Tèxtils i sabates (TEX).
Olis vegetals usats (OLV).
Fusta (FUS).
Poda i jardineria (JAR).
Runes (RUN).

Poliestirè expandit (PSE).
Voluminosos i altres residus
no valoritzables (VOL).
Pneumàtics de cotxe(PNE)
Extintors i botelles de càmping gas.
CDs, DVDs, vinils i cintes magnètiques.
Mobiliari de plàstic i palets.

Residus perillosos en petites
quantitats: ARE líquids, sòlids,
envasos (ARE).
Piles (PIL).

Aparells elèctrics o electrònics
amb CFC’s (RAEE CFC).
Olis minerals usats (OLM).

RESIDUS PERILLOSOS
Fluorescents, llums de vapor
de mercuri i bombetes de baix
consum (FLU).
Bateries de tot tipus(BAT).

RESIDUS NO ADMISSIBLES
Residus barrejats, residus no identificats o sense classificar, residus orgànics, residus sanitaris/hospitalaris,
asbest, residus explosius i/o radioactius, vehicles i/o artefactes nàutics, etc.
Consulteu al personal de les Deixalleries les vies de gestió dels residus no admissibles.

QUÈ SE’N FA DELS RESIDUS?
Molts materials van a parar a instal·lacions on es reciclen i
són transformats altra vegada en matèria primera. Altres es
separen de cara a la seva reutilització. Alguns productes
(com els tòxics i els corrosius) es porten a instal·lacions específiques on reben el tractament per reduir la seva toxicitat.
D’allò que no es pot recuperar, se’n garanteix el destí final
més adequat per protegir el medi ambient.

Anant a les deixalleries mancomunades aconseguim:
Estalviar matèries primeres i energia, aprofitar els residus
valoritzables, separar els residus perillosos per donar-los la
destinació més adient, evitar l’abocament incontrolat de residus als carrers de les nostres poblacions, protegir l’entorn
de la contaminació per tenir un medi ambient més saludable
i mantenir els nostres municipis més nets.

PER FER ÚS DE LES DEIXALLERIES
1 A l’entrada, el usuari s’ha d’identificar en la recepció amb el DNI 3 Els usuaris han de dipositar els materials als contenidors corresponents de cada categoria de residus, excepte els residus
vigent i facilitar les dades que els hi demanen sobre els residus
perillosos que seran manipulats pel personal de la deixalleria.
a dipositar. Es genera una fitxa d’identificació de la persona i ja
es pot accedir dins de les instal·lacions amb el vehicle.
4 A la sortida, s’emplenarà el registre de residus dipositats i
2 El vehicle s’ha d’ubicar sobre la bàscula, i segons les informas’abonaran els preus públics establerts a l’Ordenança Fiscal i
corresponents a la quantitat de residus que sobrepassin les
cions del personal de les Deixalleries, es dirigirà cap a les dilimitacions que es marquen en el Reglament Regulador del
ferents zones de descàrrega.
Servei de Deixalleries de l’Illa d’Eivissa.

www.deixallerieseivissa.es
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL

SERVEIS PÚBLICS INSULARS

