Benvinguda, orgànica!

Ajuntament
de Manacor

Apuntau-vos a l’orgànica!
1

Aconseguiu la vostra targeta a l’Ajuntament per poder
accedir al contenidor d’orgànica i beneﬁciar-vos del descompte
a la taxa.

2

Depositau la matèria orgànica en una
bossa blanca o transparent i treis-la
respectant els horaris establerts que
trobareu als contenidors.

3

Contribuïu al medi
ambient i aproﬁtau els
avantatges econòmics
sobre la taxa anual de
residus.

€€€

Restes de pa,
menjar en general,
carn i peix
Closques d'ou,
fruita seca i
marisc

Restes de fruita
i verdura

Menjar líquid
Pols d’agranar
Palanganes, paper
d'alumini i
embalatges plàstics

Restes de cafè
i infusions

Llosques i cendres

Paper de cuina
i torcaboques de paper

Cap tipus d'oli

Cartó i paper
SÍ

Revistes i diaris
Plats i tassons de
paper
Paper d'embalatge
Capses de cartó
Oueres de cartó

MAGAZINE

NO

Paper d'alumini
Paper tacat d’oli, pintura...
Tassons i plats
Paper plastificat
Brics de llet, suc...

Recordau plegar el cartó per aprofitar bé l’espai al
contenidor.

No depositeu el paper i el cartó en bosses de plàstic.

Envasos de vidre
SÍ

Botelles de vidre
Pots de vidre
(sense tap)
Flascons de
perfumeria
o cosmètica

NO

Vidre pla
Miralls
Tassons, plats
i copes
Fluorescents
Bombetes
Taps

No és necessari rentar els envasos de vidre abans de
depositar-los al contenidor.
Les tapes i els taps van al contenidor d’envasos lleugers.

Envasos lleugers
SÍ

Brics de llet, suc...
Botelles i pots de plàstic
Bosses de plàstic i film
Palanganes de porexpan
i plàstic i paper d’alumini
Llaunes de begudes i
aliments
Aerosols
Taps de metall i plàstic

NO

Envasos plens
Mànegues d'aigua
Objectes de plàstic dur
Juguetes
Paper i cartó
Envasos de vidre

Recordau que no és necessari rentar els envasos
abans de tirar-los, però sí que és important esclafar-los per aprofitar millor l’espai als contenidors.

Rebuig

pizza

SÍ

Argila i porcellana
Cendres i llosques
Excrements
Bolquers i compreses
Tovalloletes humides
Fulles d'afaitar
Papers tacats amb
pintura
Miralls petits

NO

Voluminosos
Residus perillosos
Paper, vidre i
envasos
Piles i bateries
Medicaments
Taps

El rebuig no es pot reciclar. Tot allò que es tira a aquest
contenidor es durà a la incineradora de Son Reus,
cosa que té importants costos ambientals i econòmics.

Deixalleries
Residus admesos

Bateries i
piles

Neumàtics

Miralls i
vidres plans

Petits aparells
electrònics

Olis minerals
i vegetals

Roba

Restes
d’obres

Ferralla

Poda

Pintures i
productes
tòxics

Bombetes i
fluorescents

Les deixalleries són instal·lacions municipals que
accepten qualsevol tipus de residus d'origen domèstic.
Les empreses i comerços en tenen un ús restringit.
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ECOPARC
DE MANACOR

De dilluns a divendres
9 h - 13 h / 15:30 h - 19 h
Dissabte 9 h - 14:30 h
Diumenges i festius tancat
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POLIESPORTIU
MUNICIPAL
De dilluns a divendres
9 h - 13 h / 15:30 h - 19 h
Dissabte 9 h - 14:30 h
Diumenges i festius tancat

Tenim dues deixalleries ubicades a Manacor i a Porto Cristo,
a disposició de les persones residents del municipi, sempre
respectant els horaris i les indicacions dels operaris.

Deixalleria mòbil
Olis minerals
i vegetals

Bombetes i
fluorescents

Pintures,
dissolvents
i vernissos

Tòners
impressora

Ferralla

Petits aparells
electrònics

Bateries i
piles

La deixalleria mòbil és un vehicle adaptat per a la
recollida de petites quantitats d’aquests residus.
Consultau les ubicacions i els horaris al web.

trastos

Servei gratuït de recollida domiciliària

Telefonau per sol·licitar el
servei gratuït de recollida
domiciliària de trastos

900 107 398
Nou telèfon gratuït

Ajuntament
de Manacor

Per a més informació podeu telefonar al 971 84 91 00
o bé visitar al web www.residusmanacor.cat

