Búger és un municipi de Mallorca que forma part de la Mancomunitat des Raiguer. La recollida
selectiva de residus la té mancomunada juntament amb vuit municipis més: Alaró, Binissalem,
Campanet, Consell, Mancor de la Vall, Lloseta, Santa Maria del Camí i Selva.
Fa més de 10 anys que es va posar en funcionament la recollida selectiva de residus porta a
porta al municipi, on la gent diposita segons un calendari setmanal les diferents fraccions
(matèria orgànica, envasos lleugers, envasos de vidre, paper/cartró i rebuig) davant del seu
domicili al casc urbà. No hi ha contenidors al carrer, però es disposa d’un parc verd per a dur
quasi tots els residus domèstics que no es recullen i per a donar servei als habitatges de fora del
nucli urbà.
L’any 2017 es va implantar el pagament per generació que aplica el principi "qui contamina
paga", on la recollida de la fracció rebuig es fa amb una BOSSA VERMELLA AUTORITZADA i la
recollida de la fracció dels bolquers amb una BOSSA BLANCA AUTORITZADA.
Aquest sistema de recollida ha permès aconseguir uns nivells de reciclatge alts i reduir els
impactes ambientals associats als residus gràcies a la col·laboració de tots.
Què és la Bossa vermella autoritzada?
La BOSSA VERMELLA AUTORITZADA és l'única bossa permesa per
treure el rebuig i per tant desincentivar el no separar bé els residus i
d'aquesta manera reduir els residus que es dipositen a la fracció
REBUIG. Amb el pagament de la taxa fixe municipal de residus cada
domicili te dret a un nombre determinat de bosses vermelles
autoritzades. Una vegada acabades les bosses incloses amb la taxa
fixe, per a l’excés de rebuig que generi cada domicili s'ha de abonar la taxa variable per a cada
bossa necessària. Aquesta taxa representa el cost de tractament del rebuig de la bossa. Les taxes
estan estipulades a l'ordenança fiscal de fems vigent del municipi.
Què és la Bossa blanca autoritzada?
La BOSSA BLANCA AUTORITZADA és una bossa que l’ajuntament
facilita gratuïtament, previ registre i justificació, que permet dipositarhi bolquers i excrements d’animals domèstics (cans i moixos) per a la
seva recollida. En alguns casos, es podran dipositar residus sanitaris
especials.

CALENDARI SETMANAL DE LA RECOLLIDA SELECTIVA PORTA A PORTA

PARC VERD
El Parc verd o deixalleria és una instal·lació municipal tancada i delimitada per a l’aportació de
residus domèstics al municipi. Es poden dur els següents residus:
Residus d’origen domèstic:
✓ Paper-cartó
✓ Envasos de vidre
✓ Envasos lleugers
✓ Fracció orgànica
✓ Rebuig. Aquesta fracció sols s’acceptarà si es duu amb bossa autoritzada o bé, amb la
ferratina estandarditzada adquirida al mateix recinte.
✓ Bolquers. Sols s’acceptarà aquesta fracció amb la bossa autoritzada
✓ Aparells elèctrics i electrònics sense CFC (grans electrodomèstics, petits
electrodomèstics, equips d’informàtica i telecomunicacions, aparells elèctrics de
consum, aparells d’enllumenat)
✓ Aparells elèctrics amb CFC (frigorífics, congeladors, aparells d’aire condicionat, etc.)
✓ Residus voluminosos: mobles, matalassos, somiers i similars.
✓ Roba i calçat
✓ Ferralla
✓ Restes de poda i jardineria
✓ Piles alcalines i de botó
✓ Envasos de residus perillosos

✓ Oli mineral i vegetal
✓ Llums fluorescents, bombetes de baix consum, llums de sodi de baixa pressió, llums de
descarrega d’alta intensitat, inclosos els llums de sodi de pressió i els llums d’halurs
metàl·lics
✓ Bateries de cotxe
✓ Residus de construcció i demolició procedents d’obres menors
L’Ajuntament podrà modificar la llista de residus admesos d’acord amb la normativa.

Ubicació
El parc verd de Búger el trobarem a:
Ctra. Búger – Sa Pobla (Ma-2432)

Horari
De dilluns a divendres de 10.00 a 17.00h
Dissabtes: de 9.00 a 13.00 hores.

Atenció! Al parc verd s’hi ha de dur el rebuig i els bolquers amb les corresponents bosses
autoritzades.
Per a dubtes o informació pots cridar a l'ajuntament de Búger al 971 516146 o a la
Mancomunitat des Raiguer al 971870409. També ens pots escriure al correu electrònic
mediambient@mancomunitatdesraiguer.net

Moltes gràcies per la teva col·laboració en la millora continua de la recollida selectiva del
municipi!

Saps que va a cada fracció?
MATÈRIA ORGÀNICA
Amb bossa de plàstic, penjada o dins un poal

SÍ
Restes de fruita, verdura, carn i peix
Closques d’ous, fruites seques i mariscs
Restes de pasta, arròs i pa
Petites restes de jardineria (fulles, rams secs,
herbes, etc.)
Restes de cafè i bosses d’infusions
Paper de cuina i torcaboques de paper

NO
Materials líquids (brous, llet, oli)
Embolcalls, envasos, paper d’alumini
Restes vegetals de mida gran o tractades amb
pesticides
Excrements d’animals domèstics
Cendra i llosques de cigarrets
Pols d’agranar, restes de ceràmica i pedres

ENVASOS LLEUGERS
Dins un poal o bossa

SÍ
Envasos de plàstic buits (d’aigua, detergent,
xampú, pasta de dents, iogurts, etc.).
Llaunes de beguda i de conserva i brics buits
(de llet, de suc, ...). Bosses de plàstic
Taps metàl·lics i de plàstic. Aerosols
Palanganes de suro blanc i paper d’alumini

NO
Envasos plens
Juguetes, cadires i taules de plàstic
CD
Tubs i mànegues
Vidre

PAPER/CARTRÓ
Dins bossa de paper, capsa de cartró o fermat

SÍ
Diaris i revistes
Llibres i llibretes
Cartrons nets plegats
Fulls de paper
Paper d’embalar

NO
Torcaboques de paper i paper de cuina
Paper plastificat (de carnisseria, etc)
Paper brut d’oli, pintura o restes de menjar
Paper d’alumini i paper carbó
Clips, grapes

ENVASOS DE VIDRE
Dins un poal o caixa (mai en bossa de plàstic)

SÍ
Botelles de vidre
Pots de vidre

NO
Taps de botelles i pots
Restes de ceràmica i miralls
Bombetes o fluorescents
Plats, tassons, copes

REBUIG
Dins la bossa vermella autoritzada

SÍ
Pols d’agranar i bosses d’aspirador
Paper brut
Tassons, plats, vidres plans
Llosques de cigarret, cendres
Residus
higiènics (compreses,
tampons)
Excrements d’animals

NO
Qualsevol residu reciclable
Residus que necessiten tractament especial: piles,
bateries, residus de construcció, envasos de
productes perillosos, medicaments, oli de cuina usat.
bolquers,

BOLQUERS
Dins la bossa blanca autoritzada

Sí
Bolquers, infantils o d’adult
Excrements d’animals domèstics (cans, moixos)

