
GESTIÓ I RECOLLIDA DE RESIDUS  
POBLACIÓ RESIDENT I HABITATGES VACACIONALS 

Mancomunitat Pla de Mallorca 

Municipi de Santa Eugènia 



Introducció 

L’any 2022 es va aprovar el Pla de Prevenció i 

Gestió de Residus del municipi de Santa 

Eugènia. 

 

Objectiu: definir les estratègies i actuacions per 

assolir els reptes del nou paradigma en la gestió 

de residus, on es prioritza la PREVENCIÓ. 

 



Introducció 

El Pla de Prevenció i Gestió de Residus de Santa 

Eugènia consta de: 

 

 

Diagnosi 

• Marc normatiu 

• Sistema de 
recollida 

• Dades de 
generació de 
residus 

• Escenaris futurs 

Pla d’Acció 

• Mesures per 
assolir els 
objectius 
plantejats en el 
Pla i en la 
legislació 
supramunicipal 



Marc normatiu 

Els principis i objectius del Pla de Prevenció i 

Gestió de residus estan adaptats a la normativa 

supramunicipal vigent: 

- Directives, Plans, Programes i Estratègies de la 

Unió Europea 

- Lleis, Plans i Programes estatals 

- Llei autonòmica i Plans Directors insulars 



Principi de Prevenció 

La normativa 

actual prioritza la 

PREVENCIÓ en la 

gestió de residus 

Prevenció 

Reutilització 

Reciclatge 

Valorització 

Eliminació 



Objectius 

Els objectius concrets del Pla són: 

- Reduir la generació de residus en un 20% 

abans de 2030, en relació al 2010 

- Reduir el malbaratament alimentari fins al 

50% per al 2030, en relació al 2020 

- Assolir el 65% de reciclatge de cara al 2030 

- Facilitar i fomentar la recollida selectiva 



Objectius 

- Augmentar el grau de sensibilització de la 

ciutadania 

- Fomentar l’economia de proximitat i 

l’economia circular 

- Augmentar la satisfacció dels ciutadans amb 

el sistema de recollida i la gestió de residus 

- Fomentar les bones pràctiques ambientals als 

esdeveniments municipals 



Impactes de la generació de residus 





 



 



 



 



Per què és important reciclar? 

• Estalviar matèries primeres (recursos naturals) 

 

• Estalviar energia 

 

• Reduir la dependència del petroli 

 

• Mitigar la contaminació ambiental (aigua, aire i sòl) 

 

• Evitar la desforestació 

 

• Crear nous llocs de feina 



EL RECICLATGE COM A OBLIGACIÓ 

Tots els ciutadans 
 

L’Ordenança municipal de residus urbans de 
ĺ Ajuntament de Santa Eugènia (BOIB núm. 
124, de 24 d´agost de 2010) defineix a l’article 
5: Tots els ciutadans definits a l’article 
segon estan obligats a: 

 

• Fer una separació domiciliària i als 
llocs de treballs dels seus residus 
urbans en les següents fraccions: 
Orgànica, Paper i cartó, Vidre, 
Envasos lleugers, Residus 
voluminosos, Restes de poda, 
Rebuig (residus no inclosos als 
apartats anteriors). 

   

La separació de les fraccions no és voluntària, és OBLIGATÒRIA! 

Tindrà la consideració de ciutadà/ana 
(art.2): 
• Tots els habitants del municipi, ja ho 

siguin de dret o de fet. 
• Tots els ocupants dels habitatges 

ubicats dins el municipi, ja ho siguin 
com a ocupants habituals ja ho siguin 
com a visitants. 

• Tots els responsables i els empleats 
dels comerços, de les empreses de 
serveis, de les oficines i de les 
indústries ubicades dins el municipi, 
independentment de que estiguin 
empadronats a un altre municipi. 

• Tots els generadors singulars ubicats 
dins el municipi. 



Cada Residu al seu Lloc 

- És molt important separar els residus que produïm segons la seva tipologia per 
fer més fàcil el seu reciclatge 

- Cada tipologia o fracció de residus la identificam amb un color determinat: 
 

- Paper i cartró 

- Vidre 

- Envasos 

- Matèria Orgànica 

- Rebuig 

 



Paper i Cartró 

• Hi depositarem: 
– Cartrons nets i plegats 

– Diaris i revistes 

– Fulls 

 

És molt important plegar / esclafar les caixes! 



Vidre 

• Hi depositarem: 

– Botelles de vidre 

– Pots de vidre 
 

• IMPORTANT! NO HI PODEM LLANÇAR: 

– Taps de botelles 

– Bombetes i fluorescents 

– Miralls 

– Plats i tassons 

 



Vidre 

• Recordar també: el vidre s’aboca sense bossa 



Envasos Lleugers 

• Hi dipositarem: 

– Brics    

– Bosses de plàstic  

– Paper d’alumini 

– Palanganes de suro blanc 

– Llaunes 

 



Envasos Lleugers 

• IMPORTANT! El que s’aboca en aquesta fracció ha 
de dur el punt de reciclatge 



• IMPORTANT! NO HI PODEM LLENÇAR: 

– Envasos plens 

– Envasos de productes tòxics/perillosos 

– Paper d’embalatge 

– Taps de suro 

– Envasos que no tenguin el punt 

 

 

Envasos lleugers 



Envasos lleugers 

• IMPORTANT! No abocar qualsevol plàstic o similar 



Matèria Orgànica 

• Hi dipositarem: 

– Totes les restes d’aliments que es generen en la 
preparació i manipulació de menjar a la cuina: 

 



• Com la dipositam: 

Restes orgàniques 
Bossa 

biodegradable 
Contenidor 

marró 

Matèria orgànica 



Matèria Orgànica 

• IMPORTANT! No hi podem abocar: 



Matèria Orgànica 
• Què se’n fa? 

– Les restes de la fracció orgànica són traslladades a una planta de 

compostatge. 

– Una vegada allà es mesclen amb restes de poda i jardineria, són 

fermentades de manera controlada i es deixen madurar. 

– El resultat final del procés és un adob que coneixem com a compost, que 

s’utilitza com a fertilitzant en l’agricultura i la jardineria. 

 

  
  

  



Rebuig 

 

• És la fracció no reciclable. 

 

• S’hi ha de llançar tot el que no es pugui  incloure dins 

cap de les fraccions anteriors i tots aquells residus 

mesclats que no es puguin destriar. 

 



Oli Vegetal 

• Aquell que prové bàsicament de les 

fregidores. 

 

• S’ha de separar i abocar en un 

bidó o recipient específic i fer 

retirar per un gestor autoritzat. 

 



Quins són els Residus perillosos? 



Recomanacions 

• Hem de reciclar al màxim, però descartant aquells punts 

conflictius: evitar impropis! 

 

• Important tenir senyalitzats els contenidors i punts 

d’abocament amb el nom de la fracció corresponent 

 

• Mantenir una neteja constant dels punts d’abocament 



Sistema de recollida de residus 

- Servei de recollida conjunt: Mancomunitat Pla 

de Mallorca 

- Servei de recollida selectiva porta a porta 

(habitatges del nucli urbà i establiments 

comercials) 

- Parc Verd i àrees d’aportació (habitatges en 

sòl rústic) amb identificació d’accés 

- Recollida concertada de voluminosos 



Nou Parc Verd 

Actualment Santa Eugènia es troba en procés 

d’execució d’un nou Parc Verd. 

Situat al costat del cementeri, disposarà dels 

contenidors i espais necessaris. 

Una vegada en funcionament, es tancaran les 

àrees d’aportació actuals. 



RANKING DE RECOLLIDA SELECTIVA PER MUNICIPI  

A L ÍLLA DE MALLORCA .  Any 2020 

Font: Consell de Mallorca MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA 

Nº 6 Ranking      56,50 % de recollida selectiva 
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% Fracció reciclable. Any 2018 

SITUACIÓ DEL MUNICIPI DE SANTA EUGÈNIA 

Dels 14 municipis que formen la MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA  

2n MUNICIPI QUE MENYS RECICLA 



La situació del municipi 

Generació total de residus per càpita (2021): 

Santa Eugènia      Mitjana Mallorca 

1,09 kg/hab/dia     1,68 kg/hab/dia 

 

Generació de recollida selectiva per càpita 

(2021): 

Santa Eugènia      Mitjana Mallorca 

0,66 kg/hab/dia     0,32 kg/hab/dia 

 



Repartiment per fraccions (2021) 

Santa Eugènia Mitjana Mallorca 

Recollida selectiva: 

60,35% 
Recollida selectiva: 

19,29% 





FULLETONS HABITATGES VACACIONALS 



PREGUNTES? 
 
 

GRÀCIES PER LA VOSTRA 

ATENCIÓ! 

Mancomunitat Pla de Mallorca 
Municipi de Santa Eugènia 


