DECRET PEL QUAL ES REGULEN LES CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DE PRESTACIÓ DEL
SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS I NETEJA D'ESPAIS PÚBLICS
ANY 2019
L'Ordenança municipal de recollida de residus municipals i neteja d'espais públics va ser
aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió de data 27 de març de 2014. Aquest text ha estat
publicat en el BOIB núm. 8/2016, de 16 de gener. En aquesta ordenança, a l'article 1.4.h,
s'especifica que l'Ajuntament ha de publicar, mitjançant ban o resolució de Batlia, les
programacions, freqüències i altres regulacions necessàries per prestar correctament el servei.
A més, segons especifica l'article 15.2, s'ha de publicar i mantenir actualitzada la llista de
generadors singulars qualificats.
Amb la finalitat de detallar les característiques específiques de prestació de serveis als
generadors de residus adscrits al sistema públic de recollida, concretar-ne les dates de
modificació en cada període de l'any, definir les característiques específiques de les recollides
especials i els generadors concrets que són considerats com a generadors singulars qualificats i
no qualificats, com també definir amb exactitud quins són els carrers del municipi que
conformen les “zones P”, i on hi ha situats els punts de presentació d'aquestes zones, segons
els annexos adjunts, dict la següent:
RESOLUCIÓ
1. HORARI DE PRESTACIÓ DE SERVEIS
Els serveis de recollida de residus municipals i de neteja d'espais públics poden prestar-se de
dilluns a diumenge, excepte el dia 25 de desembre i els dies 1 i 6 de gener. El servei es presta
en els torns següents:
Torn de matí: entre les 6 h i les 13 h
Torn d’horabaixa: entre les 14 h i les 21 h
La deixalleria (Punt Net) és oberta de dilluns a diumenge, excepte els dies 24, 25 i 31 de
desembre, i 1 i 6 de gener, en horari de les 8 fins a les 15 h.
2. PROGRAMACIÓ DE PRESTACIÓ DE SERVEIS
Les freqüències aplicables als serveis varien en funció de l'època de l’any. Per al 2018 es
defineixen els trams següents:
DES DE
01/01/2019
18/03/2019
15/04/2019
14/10/2019
11/11/2019

PERÍODE A (1)
PERÍODE B
PERÍODE C
PERÍODE D
PERÍODE A (2)

3. CLASSIFICACIÓ DELS USUARIS DEL SERVEI
3.1. Generadors domèstics
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FINS A
17/03/2019
14/04/2019
13/10/2019
10/11/2019
31/12/2019

Són tots els residents o negocis no classificats com a generadors singulars.
3.2. Generadors singulars qualificats
Els generadors singulars qualificats són els negocis o establiments que reuneixen les condicions
definides a l'article 15 de l'Ordenança municipal per a la recollida de residus municipals i la
neteja d'espais públics. En concret:
•

Tots els establiments hotelers, apartaments turístics o similars que disposen de les seves
pròpies cambres de fems, que fan la separació i se'ls fa la recollida selectiva (RS) de les
fraccions de rebuig, paper-cartó, vidre, envasos lleugers i orgànica. La llista actualitzada és
a l'annex I.

3.3 Generadors singulars no qualificats
•

•
•
•

Tots els residents o negocis l'adreça dels quals es troba a les “zones P” del municipi, que
disposen de contenidors propis i se'ls fa un servei de recollida selectiva (RS) porta a porta
de les fraccions rebuig, vidre i paper-cartó. Els carrers que integren aquestes “zones P”, així
com la ubicació dels punts de presentació de contenidors (“punts P”) estan enumerats a
l'annex II.
Tots els negocis establerts en el polígon de Son Bugadelles.
Tots els ports situats en el terme de Calvià.
Establiments, instal·lacions o serveis que disposen dels seus propis contenidors en cambra
de fems i no estan inclosos en els grups anteriors.

4. CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DE RECOLLIDA PER TIPUS DE GENERADOR
4.1. Generadors domèstics
4.1.1. Recollida de la fracció rebuig mitjançant contenidors a la via pública
– Recollida diària preferiblement en torn de matí.
– Horari per dipositar els residus en el contenidor: de 19 h a 6 h.
4.1.2. Recollida de la fracció rebuig mitjançant bosses a la via pública (Calvià i es Capdellà)
– Recollida diària en torn de matí.
– Horari per dipositar les bosses a la via pública: de 21 h a 6 h.
– En el cas que estigui disponible, és preferible usar contenidor públic o privat.
4.1.3. Recollida de la fracció cartó i envasos mitjançant contenidors a la via pública
– Recollida en torn de matí o horabaixa.
– Horari per dipositar els residus en el contenidor sense restricció.
4.1.4. Recollida de la fracció vidre mitjançant contenidors a la via pública
– Recollida en torn de matí o horabaixa.
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– Horari per dipositar els residus en el contenidor: de 8 h a 22 h.
4.1.5. Resta de residus domiciliaris per als quals no s'ha definit recollida específica
Recollida mitjançant dipòsit a la deixalleria.
4.1.6. Recollida selectiva porta a porta (Calvià vila i es Capdellà)
Quan s’implanti la recollida selectiva porta a porta a Calvià vila i es Capdellà, les
característiques de presentació i la freqüència de recollida per fraccions i dia, així com els
horaris de dipòsit, s’especificaran mitjançant una modificació d’aquest decret. També es
comunicaran amb antelació mitjançant una campanya específica.
4.2. Generadors singulars qualificats
4.2.1. Establiments hotelers, apartaments turístics o similars considerats generadors
singulars qualificats recollits en l'annex I
4.2.1.1. Recollida de la fracció rebuig
– Recollida diària preferiblement en torn de matí durant tot l'any.
– Presentació en contenidors propis verds de 1.100 litres, homologats segons la norma UNE EN
840 i amb sistema de recollida DIN Standard.
4.2.1.2. Recollida de la fracció orgànica
– Recollida adaptada a la generació de cada hotel a cada període de l’any.
– Presentació en contenidors propis de color marró de 240 litres homologats segons la norma
UNE EN 840 i amb sistema de recollida DIN Standard.
– No s’hi pot superar el 5 % d'impropis (annex condicions d’entrada II PDSRNPM)
4.2.1.3. Recollida de la fracció paper-cartó
– Recollida adaptada a la generació de cada hotel en cada període de l’any.
– Presentació en forma de bales fetes mitjançant compactadora i amb un pes no superior a 20
kg.
4.2.1.4. Recollida de la fracció envasos lleugers
– Recollida diària en PERÍODE C en torn d’horabaixa.
– Recollida adaptada a la generació de cada hotel la resta de l'any en torn d’horabaixa.
– Presentació en contenidors propis grocs de 1.100 litres, homologats segons la norma UNE EN
840 i amb sistema de recollida DIN Standard.
4.2.1.5. Recollida de la fracció vidre
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– Recollida una vegada a la setmana en PERÍODE C en torn d’horabaixa.
– Recollida adaptada a la generació de cada hotel la resta de l'any en torn d’horabaixa.
– Presentació en contenidors propis verds tipus iglú de 2.500 o 3.000 litres de capacitat
nominal, amb sistema de descàrrega vertical mitjançant doble ganxo.
4.3. Generadors singulars no qualificats
4.3.1. Residents o negocis situats en “zones P”
4.3.1.1. Recollida de la fracció rebuig
– Recollida diària en torn de matí en el punt P més proper a l'adreça del portal del resident o
negoci.
– Els contenidors es poden treure al punt P a partir de les 19 h i mai abans del tancament del
negoci, si n’és el cas.
– Els contenidors han de ser retirats del punt P l'endemà abans de les 10 h.
– Presentació en contenidors negres o grisos de 240 litres, homologats segons la norma UNE
EN 840 i amb sistema de recollida DIN Standard.
4.3.1.2. Recollida de la fracció vidre
– Recollida diària en PERÍODES B, C i D.
– Recollida dilluns, dimecres i divendres en PERÍODE A (1 i 2).
– Els contenidors es poden treure al punt P més proper a l'adreça del portal del resident o
negoci a partir de les 19 h i mai abans del tancament del negoci el dia anterior al de recollida.
– Els contenidors han de ser retirats del punt P l'endemà abans de les 10 h.
– Presentació en contenidors propis verds de 240 litres, homologats segons la norma UNE EN
840 i amb sistema de recollida DIN Standard.
4.3.1.3. Recollida de la fracció paper-cartó
– Les freqüències de recollida per època de l’any es troben a l’annex III.
– El cartó s’ha de presentar en l'horari fixat a l'annex III, davant el portal del negoci,
degudament doblegat en bales de manera que no pugui escampar-se per acció del vent o
altres.
– En el cas que estigui disponible, i sempre que així ho disposin els serveis municipals, hauran
d’usar la cambra municipal específica de dipòsit de cartró els comerços que hi tenguin l’accés
habilitat seguint el que disposa l'annex IV.
4.3.1.4. Els contenidors privats del sistema P han d'estar correctament identificats, especificant
el carrer i número de l'establiment al qual pertanyen. S’hi han de retolar el nom comercial i el
tipus de fracció de recollida del contenidor. Aquesta informació ha d’estar visible en els
contenidors mitjançant uns adhesius normalitzats, amb número de referència únic i
proporcionats pels Serveis Municipals.
4.3.2. Negocis del polígon de Son Bugadelles
4.3.2.1. Recollida de la fracció rebuig
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– Recollida de dilluns a divendres en torn de matí a la porta del negoci o local.
– Presentació en contenidors propis negres o grisos de 240 o 1.100 litres, homologats segons
la norma UNE EN 840 i amb sistema de recollida DIN Standard.
– Els contenidors s’han de treure abans de les 8 h del matí i retirar-se de la via pública abans
de les 13 h.
4.3.2.2. Recollida de la fracció paper-cartó
– Dipòsit en contenidors a la via pública o a la deixalleria.
– Horari per dipositar-hi els residus sense restricció.
4.3.2.3. Recollida de la fracció vidre
– Dipòsit en contenidors a la via pública.
– Horari per dipositar-hi els residus sense restricció.
4.3.2.4. Els contenidors privats han d'estar correctament identificats, especificant-hi el carrer i
número de l'establiment al qual pertanyen. S’hi han de retolar el nom comercial i el tipus de
fracció de recollida del contenidor. Aquesta informació ha d’estar visible en els contenidors
mitjançant uns adhesius normalitzats, amb número de referència únic i proporcionats pels
Serveis Municipals.
4.3.3. Ports situats en el terme de Calvià
4.3.3.1. Recollida de la fracció rebuig
– Recollida diària durant tot l'any.
– Presentació en contenidors propis verds de 1.100 litres, homologats segons la norma UNE EN
840 i amb sistema de recollida DIN Standard. Han d'estar situats a l'interior del port en una
zona completament accessible als serveis de recollida.
4.3.3.2. Recollida de la fracció vidre
– Recollida una vegada a la setmana en PERÍODE C en torn d’horabaixa.
– Recollida adaptada a la generació de cada port la resta de l'any en torn d’horabaixa.
– Presentació en contenidors propis verds tipus iglú de 2.500 o 3.000 litres de capacitat
nominal, amb sistema de descàrrega vertical mitjançant doble ganxo. Han d'estar situats a
l'interior del port en una zona completament accessible als serveis de recollida.
4.3.3.3. Recollida de la fracció paper-cartó
– Recollida adaptada a la generació de cada port en cada període de l’any turístic en torn de
matí.
– Presentació en contenidors propis blaus de 3.200 litres de capacitat nominal, amb sistema de
càrrega lateral i homologats segons la norma UNE EN 12574. Han d'estar situats a l'interior del
port en una zona completament accessible als serveis de recollida.
4.3.3.4. Recollida de la fracció envasos
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– Recollida adaptada a la generació de cada port en cada període de l’any turístic en torn
d’horabaixa.
– Presentació en contenidors propis grocs de 3.200 litres de capacitat nominal, amb sistema de
càrrega lateral i homologats segons la norma UNE EN 12574. Han d'estar situats a l'interior del
port en una zona completament accessible als serveis de recollida.
4.3.4. Resta de generadors singulars no qualificats
4.3.4.1. Recollida de la fracció rebuig
– Recollida en torn de matí amb freqüència fixada individualment.
– Presentació en cambra de fems i en contenidors propis verds de 1.100 litres, homologats
segons la norma UNE EN 840 i amb sistema de recollida DIN Standard.
4.3.4.2. Recollida de la resta de fraccions
Cadascuna de les fraccions que separi el generador serà recollida amb les mateixes condicions
que les dels hotels considerats generadors singulars qualificats en la mesura que el servei
estigui disponible a la zona de l'hotel, a excepció de les freqüències, que seran fixades
individualment.
5. RECOLLIDES ESPECIALS
5.1. Recollida de voluminosos i aparells elèctrics i electrònics
– Recollida de dilluns a divendres en torn de matí o horabaixa.
– Recollida concertada a petició prèvia del servei o dipòsit a la deixalleria.
– Màxim cinc objectes o unitats de residu per servei.
– No formen part del servei de recollida especial els residus voluminosos quan es generin en
comerços, serveis o indústries.
5.2. Recollida de branques i restes de poda
– Recollida de dilluns a divendres en torn de matí.
– Recollida concertada amb petició prèvia del servei o dipòsit a la deixalleria.
– Les restes de poda han de poder ser recollides directament per la grua d'un camió pop.
– Les palmeres han de presentar-se separades de la resta de poda.
– En cap cas no es recollirà palmera infectada de becut vermell.
– Màxim cinc metres cúbics per servei i tres serveis al mes.
– No formen part del servei de recollida especial els residus de branques i restes de poda quan
es generin com a resultat del servei de poda o desbrossament fet per una empresa o
professional.
– No formen part del servei de recollida especial els residus de branques i restes de poda que
es generin a comerços, serveis o indústries.
– No formen part del servei de recollida especial els residus de branques i restes de poda que
es generin com a resultat de tasques de desbrossament o poda de solars no habitats.
5.3. Recollides puntuals de quantitats majors que les habituals
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– Recollida de dilluns a divendres en torn de matí o horabaixa.
– Recollida concertada amb petició prèvia del servei.
– S'ha d’avisar amb una antelació mínima de 3 dies quan s’hagin de generar puntualment
quantitats majors que les habituals.

6. DEIXALLERIA
6.1. Usuaris
6.1.1. Particulars
– En vehicles < 3.500 kg particulars o de lloguer.
– Per a residus domèstics o assimilables en tipologia i quantitat.
– Accés amb DNI, domicili a Calvià. El propietari del DNI ha de fer personalment el lliurament
dels residus o mitjançant una autorització expressa firmada a favor d’un tercer amb fotocòpia
del DNI de la persona que ho autoritza. En el cas que la persona no tingui la residència a Calvià,
però que hi tingui un domicili, haurà de presentar també una fotocòpia d’algun rebut
municipal.
6.1.2. Petit comerç
– En vehicles < 3.500 kg particulars, de lloguer o pertanyents al comerç mateix.
– Únicament residus voluminosos d'origen domèstic o assimilable a domèstic (en tipologia i
quantitat, codi LER 200307).
– Límit de dues entrades cada 30 dies.
– Accés amb CIF; ha d'estar inclòs en el padró de la taxa de recollida i pertànyer a algun dels
epígrafs següents:
Epígraf
1.3
1.3.1
1.5
1.5.1
1.7
1.7.1
1.9
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.11
1.11.1
1.12
1.12.1
1.17
1.17.1
1.22
1.22.1
1.28
1.29

Descripció
2

Restaurants - 100 m
Restaurants - 100 m2 (RS)
Cafeteries - 100 m2
Cafeteries - 100 m2 (RS)
Bars - 100 m2
Bars - 100 m2 (RS)
Locals comercials - 60 m2
Locals comercials - 60 m2 (RS)
Locals comercials de 61 a 100 m2
Locals comercials de 61 a 100 m2 (RS)
Centres ensenyament amb internat
Centres ensenyament amb internat (RS)
Centres ensenyament sense internat
Centres ensenyament sense internat (RS)
Supermercats - 100
Supermercats - 100 (RS)
Discoteques - 100 m2
Discoteques - 100 m2 (RS)
Parades mercat estiu
Parades mercats periòdics (mod. 5,60 m2)
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6.2. Residus admissibles aportats pels usuaris particulars a la deixalleria
6.2.1. Residus no perillosos admissibles a la deixalleria. El petit comerç únicament pot
dipositar-hi allò que inclou el codi 200307.

Residu
Radiografies

Codi
Llista europea
de residus
(LER)
090107

Porexpan

150102

Pneumàtics sense llanta de turismes
i bicicletes
Bombones i extintors

160103

Piles alcalines

160604

Enderrocs domèstics en petites
quantitats (*)
Cartó

170904

Vidre pla

200102

Roba

200110

Tèxtil

200111

Oli vegetal

200125

Plàstic no envasos (ex. cadires de
plàstic, canonades de regadiu)
Metalls

200139

Codi
LER-RAEE
RD 110/2015

160505

200101

200140

Coure
Poda
Palmera (sense afectar per becut
vermell)
Voluminosos

200201
200307

Monitors i pantalles LED

200136-23

Llums LED

200136-32

Residus d'aparells elèctrics i
electrònics grossos SENSE CFC
Residus d'aparells elèctrics i
electrònics petits SENSE CFC

200136

200136-42
200136-52

(*) No es podran dipositar a la deixalleria enderrocs o sacs d’obra en quantitat superior a 15
bosses o sacs de 30 litres cadascun per setmana (450 l per setmana en total).
6.2.2. Residus perillosos domèstics admesos que a causa de la seva composició han de
gestionar-se de forma diferenciada perquè poden comprometre la recuperació d'altres
fraccions, a més de comportar un risc per a la salut de les persones o per al medi ambient.
Residu

LER

Termòmetres

060404*

Tòner en pols

080317*

LER-RAEE
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Resines/segellants

080409*

Envasos contaminats

150110*

Aerosols

150111*

Absorbents

150202*

Filtres d'oli

160107*

Reactiu laboratori

160506*

Piles botó

160603*

Amiant**

170605*

Dissolvents

200113*

Àcids

200114*

Alcalins

200115*

Productes fotoquímics

200117*

Plaguicides

200119*

Fluorescents

200121*

RAEE amb CFC (geleres, etc.)

200123*-11 *

RAEE amb CFC (aire condicionat,
etc.)

200123*

Oli mineral

200126*

Pintura

200127*

Bateries

200133*

RAEE monitors i pantalles CRT

200123*-12*

200135*-21*

RAEE monitors i pantalles no CRT no
Led
RAEE grans aparells >50 cm amb
components perillosos

200121*-31*

200135*-22*
200135*

200135*-41*

Petits RAEE amb elements perillosos
i piles incorporades

200135*-51*

Aparells informàtics amb elements
perillosos

200135*-61*

** L'amiant, ateses les seves característiques perjudicials per a la salut, s'ha de protegir en
origen abans de ser lliurat a la deixalleria mitjançant embolcall de plàstic, de manera que no
pugui generar pols i que s’eviti qualsevol tipus de contacte amb aquest material.
6.2.3. En cap cas no s'acceptaran a la deixalleria els materials següents: residus infecciosos,
radioactius, material explosiu o inflamable, residus industrials, residus hospitalaris, vehicles
fora d'ús, animals morts i qualsevol altre residu que es pugui considerar perillós i/o inadequat
per emmagatzemar o manipular a la deixalleria.
Calvià, 14 de febrer de 2018
El batle

Alfonso Rodríguez Badal
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