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Què hi trobaràs en 
aquesta guia? 
Informació sobre els problemes 
que causen els residus que 
generes en el teu dia a dia 
i solucions als mateixos, 
classificades pel seu nivell 
d’eficàcia. Perquè et resulti senzill 
realitzar algunes de les mesures 
plantejades, també disposaràs d’un 
apartat de material complementari. 
A més, trobaràs informació 
sobre les noves regulacions 
autonòmiques en matèria de 
residus.

Informació sobre els 
problemes que causen els 
residus que generes en el 
teu dia a dia

Nivell amateur

Nivell avançat

Nivell expert

Mesures per prevenir 
residus

Material i informació 
complementària 

Informació sobre les 
regulacions de la Llei 
8/2019, de 19 de febrer, de 
residus i sòls contaminats de 
les Illes Balears

Iconografia  
de la guia
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Llar
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Producte 
concentrat

Els productes de neteja també embru-
ten. D’una banda, un gran nombre d’ells 
contenen substàncies tòxiques per a 
l’ésser humà que, per exemple, s’asso-
cien a problemes respiratoris, i també 
microplàstics afegits que acaben abo-
cats en el medi ambient. D’altra ban-
da, ja que tots aquests productes es 

venen, normalment, continguts en en-
vasos de plàstic d’un sol ús, suposen 
una font més de generació de residus. 

Hi ha formes de netejar la teva llar sense 
perjudicar la teva salut i la del planeta.

Receptes i informació sobre els produc-
tes de neteja naturals

A partir del 20 de març de 2021, és obli-
gatori l’ús de productes de neteja na-
turals i / o ecològics certificats en els 
contractes i compres públiques. 

Compra productes de neteja en for-
mats grans i amb el mínim emba-
latge possible. 

Fes servir la quantitat justa de pro-
ducte quan netegis. Utilitza dis-
pensadors, polvoritzadors, mesu-
radors, etc.  

1. Neteja
Productes

Mesures anteriors + empra produc-
tes de neteja que tinguin almenys 
una de les següents característi-
ques: locals, ecològics certificats 
o concentrats. 

Tria o combina alguna de les se-
güents opcions:
- Neteja la llar, sempre que sigui 
possible, amb productes naturals. 
- Compra a granel o en envasos re-
tornables els teus productes de neteja

x 300x 100

https://www.thoracic.org/about/newsroom/press-releases/resources/women-cleaners-lung-function.pdf
https://www.ecologistasenaccion.org/292/el-hogar-ecologico-limpieza/
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/adjuntos-spip/pdf/cuadro_limpieza.pdf
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Compra fregalls que no vinguin 
embolicats en plàstic. Si no trobes 
prioritza aquells que es venguin en 
format pack. 

Compra’ls en formats grans i amb 
el segell FSC. Si estan bruts de 
menjar llença’ls al cubell de la frac-
ció orgànica.  

Fregalls 

Tovallons i rotllos de paper

Empra fregalls fets de materials 
plàstics reciclats. 

Empra fregalls fets al 100% de fi-
bres vegetals i compostables (com 
per exemple de luffa). 

Substitueix el teu fregall d’alumini 
per un d’espart o per un raspall de 
cordes vegetals.

Utilitza els que estiguin fets al 100% 
de paper reciclat i sense tints.  

Empra tovallons o draps de tela re-
utilitzables. 

La majoria dels fregalls estan fets i vé-
nen envasats en plàstic. A més, a me-
sura que es van fent servir, desprenen 

microfibres de plàstic que els sistemes 
de filtració d’aigües residuals no retenen 
i que acaben contaminant la mar. Se-

gueix algun dels següents consells per 
a netejar amb aquest estri sense em-
brutar el teu entorn.

Fet de plàstic
reciclat
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Adquireix mobles que reuneixin al-
menys dues de les característiques 
anteriors. 

Segons la Federació Europea de Fabri-
cació de Mobles (UEA), el 4% dels resi-
dus municipals que es generen a la UE 
són mobles i només es reciclen el 10%. 
Aquesta elevada generació de residus 
s’explica en gran part per dos motius: 
ens desfem del nostre mobiliari sen-
se aprofitar els seus materials, quan la 
majoria són fàcilment reciclables. I que 
ho fem amb massa assiduïtat, ja sigui 

perquè els comprem de baixa qualitat, 
no els mantenim correctament o sim-
plement per caprici. 

A continuació et plantegem una sèrie 
de consells perquè compris, mantin-
guis i et desfacis dels teus mobles pre-
venint residus.

Sabies que la  Fundació Deixalles recu-
ll mobles en bon estat de forma gratuïta 

2. Mobiliari

Informa’t sobre el manteniment que 
requereixen els teus mobles i realit-
za els tractaments necessaris per 
allargar la seva vida útil. 

Adquireix mobles que reuneixin al-
menys tres de les característiques 
anteriors. 

A partir de l’11 de maig de 2021, totes 
les deixalleries de les Balears hauran 
de recepcionar i emmagatzemar mo-
bles per a la seva reutilització o prepa-
ració per a la reutilització. 

4% dels residus
municipals de la UE

Desfes-ten del  teu mobiliari d’al-
guna de les següents maneres: 
 - Si es troba en bon estat, dóna-ho 
o ven-ho 
 - Si el moble està trencat, consul-
ta al teu ajuntament com funcio-
na el servei municipal de recolli-
da de trastos. També pots por-
tar-ho a la deixalleria. 

MADE 
IN

SPAIN

Compra mobles que reuneixin a l’al-
menys una de les següents carac-
terístiques: fet a partir de materials 
reciclats, fàcilment reciclable (fus-
ta o metall), lliure de plàstic, de se-
gona mà, recobert amb vernissos 
a l’aigua i olis naturals, o de fabri-
cació i composició local. 

https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/circular-economy-in-the-furniture-industry.pdf
https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/circular-economy-in-the-furniture-industry.pdf
https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/circular-economy-in-the-furniture-industry.pdf
https://www.deixalles.org/es/servicios/recollides/
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Separar els residus a la llar i llençar-los 
als seus corresponents contenidors és 
la tercera acció fonamental (després 
de la reutilització i la reducció) per a la 
prevenció de residus: evita que es cre-
min o abandonin en abocadors mate-
rials aprofitables, i en conseqüència, re-
dueix la quantitat de matèries primeres 
necessàries per fabricar nous articles. 
A més, suposa un estalvi econòmic per 

als municipis, ja que redueix els costos 
d’incineració i eliminació en abocador 
d’escombraries. 

De moment, a Balears suspenem en 
matèria de reciclatge: la mitjana de re-
collida selectiva tan sols és d’un 16.5%, 
quan hauria d’estar per sobre del 50%, 
des de 2020, per complir amb els ob-
jectius de la Directiva 2008/98/CE. Per 

tant, per la protecció de l’entorn, de la 
teva butxaca i per ajudar a complir amb 
les normes europees, no ho dubtis, co-
mença a reciclar! 

A continuació t’expliquem com i què 
necessites per separar els teus residus 
de forma correcta. 

Disposa de 5 cubells per separar en-
vasos lleugers, paper i cartró, vidre, 
matèria orgànica i rebuig .

No llencis l’oli usat per la pica. Guar-
da-ho en garrafes i ampolles i por-
ta-ho a la deixalleria més propera.

3. Reciclatge 

Mesures anteriors +: 
Tingues un espai (pots, caixes, etc) 
per dipositar i acumular residus es-
pecials (piles, medicaments, pro-
ductes electrònics, bombetes etc.). 
Quan ho omplis porta aquests re-
sidus als punts de recollida corres-
ponents per al seu reciclatge (far-
màcia, deixalleria, botigues d’elec-
trònica, supermercats, etc.). 

Recorda que el millor residu és el 
que no es genera. Procura que els 
cubells d’envasos i rebuig siguin 
els que estan més buits, que els de 
paper i vidre augmentin el menys 
possible i que el de matèria orgàni-
ca contingui totes les restes orgà-
niques compostables que generis. 

REDUCEREUTILIZARECICLA

ABOCADOR

VALORITZACIÓ 
ENERGÈTICA

RECICLATGE/COMPOSTATGE

REUTILITZACIÓ

REDUCCIÓ

https://rezero.cat/wp-content/uploads/2020/06/ca_2019_tots_ambits_Illes_Balears_residu_zero_compressed.pdf
https://rezero.cat/wp-content/uploads/2020/06/ca_2019_tots_ambits_Illes_Balears_residu_zero_compressed.pdf
https://rezero.cat/wp-content/uploads/2020/06/ca_2019_tots_ambits_Illes_Balears_residu_zero_compressed.pdf
https://rezero.cat/wp-content/uploads/2020/06/ca_2019_tots_ambits_Illes_Balears_residu_zero_compressed.pdf
https://ec.europa.eu/spain/news/20190318_Recycling-is-the-future-we-do-it-in-the-EU_es
https://ec.europa.eu/spain/news/20190318_Recycling-is-the-future-we-do-it-in-the-EU_es
https://ec.europa.eu/spain/news/20190318_Recycling-is-the-future-we-do-it-in-the-EU_es
https://ec.europa.eu/spain/news/20190318_Recycling-is-the-future-we-do-it-in-the-EU_es
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Sabies que pots estalviar diners reci-
clant? Un gran nombre de municipis ja
apliquen descomptes en les taxes d’es-
combraries als residents que separen 
correctament els seus residus. Consul-
ta al teu ajuntament com pots accedir 
a aquests descomptes. 

Separa correctament els teus residus

Des del 22 de febrer de 2019, tots els 
establiments públics o privats estan obli-
gats a separar, en origen, tots els resi-
dus que generen.

Des de l’11 de maig de 2021, els ajun-
taments han de tenir establerta la re-
collida separada de matèria orgànica 
compostable, poda, oli vegetal i resi-
dus tèxtils. 

A més, hauran d’aplicar sistemes de 
pagament per generació de residus, 
perquè pagui més qui més contamina.

més informació a www.separarensuneix.net

A casa, a la feina, al carrer… separar correctament els nostres residus 
és l’única manera de facilitar el reciclatge. Un procés amb el que 
obtenim recursos, protegim el medi ambient, fomentam la sostenibilitat 
i asseguram el futur de les nostres illes. Tots junts podem aconseguir-
ho. Perquè en qüestió de residus, separar ens uneix. 

SEPARAR ENS UNEIX

Logotip

=

https://www.separarensuneix.net/es/
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Tutorials per fer reparacions d’aparells 
elèctrics

Troba la teva deixalleria més propera 

Recorda que és il·legal abandonar elec-
trodomèstics a la via pública 

A partir de l’11 de maig de 2021, totes 
les deixalleries de les Balears hauran 
recepcionar i emmagatzemar aparells 
elèctrics i electrònics per a la seva reuti-
lització o preparació per a la reutilització. 

4. Electrodomèstics i 
aparells electrònics 

Compra aparells elèctrics que hagis 
d’emprar de manera freqüent. As-
segura’t que tinguin garantia i siguin 
eficients energèticament. 

Neveres, rentadores, telèfons mòbils, or-
dinadors, televisors, videoconsoles, ta-
blets, maquinetes d’afaitar, batedores, 
rentaplats i molts altres aparells elèc-
trics formen part del paisatge de qual-
sevol llar modern. En principi, aquests 
dispositius estan fets per facilitar-nos 
la vida. No obstant això, el seu ús mas-
siu i irracional,  i la forma en què ens 
desfem d’ells, estan generant enormes 
quantitats de residus. 

Segons l’ONU, a tot el món, cada any 
es generen 50 milions de tones d’escom-
braries electròniques, i un 80% acaba 

en abocadors o al medi natural. Molts 
d’aquests residus contenen substàncies 
o elements que són especialment peri-
llosos i contaminants, com ara cadmi, 
mercuri, arsènic, fòsfor, clorofluorocar-
bonis (CFC) o amoníac (NH 3). I tam-
bé materials no renovables, cada vega-
da més escassos, que són fonamentals 
per al desenvolupament de la majoria 
d’aquests aparells. 

Et proposem els següents consells per-
què compris, utilitzis i et desfacis dels teus 
dispositius elèctrics prevenint residus. 

Si s’espatllen intenta reparar-los Desfés-ten dels teus aparells elèctrics 
d’alguna de les següents maneres:
- Si encara funcionen, dóna’ls o 
ven-los. 
- Si et compres un electrodomès-
tic nou, demana al comerç que te’l 
ven que retiri el vell (estan obligats 
per llei a fer-ho).
- Si no funcionen, porta’ls a la deixa-
lleria municipal.

50 milions de  
t/any en el món

Compra electrodomèstics i aparells 
elèctrics de segona mà. Si neces-
sites aparells elèctrics de manera 
puntual pots optar per llogar-los. 

SEGONA 

MÀ

https://www.youtube.com/user/Millorquenou/videos
https://www.youtube.com/user/Millorquenou/videos
https://www.youtube.com/user/Millorquenou/videos
https://www.youtube.com/user/Millorquenou/videos
https://www.separarensuneix.net/punts-nets/
http://www3.weforum.org/docs/WEF_A_New_Circular_Vision_for_Electronics.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_A_New_Circular_Vision_for_Electronics.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_A_New_Circular_Vision_for_Electronics.pdf
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Les piles i acumuladors contenen dife-
rents metalls pesants, en diferents con-
centracions, que són potencialment pe-
rillosos per a la salut humana i el medi 
ambient. Per exemple, s’estima que una 
pila botó de mercuri, com les que fem 
servir en rellotges o audiòfons, pot arribar 
a contaminar uns 6.000 mil litres d’ai-
gua i la pila alcalina uns 167.000 litres. 

A l’Estat espanyol, s’han venut en els 
últims anys aproximadament 450 mi-
lions de piles i acumuladors portàtils 
anuals, el que implica generar més de 
12.000 tones de residus a l’any. La ma-
joria d’aquests productes estan adherits 
a un sistema de gestió de residus de-

nominat Ecopilas, que s’encarrega de 
la seva recol·lecció i reciclatge. En 2017 
aquesta organització va recuperar una  
41% de les piles (només el 13,5% eren 
recarregables) adherides al seu siste-
ma de recol·lecció, mentre que la res-
ta van acabar cremades, en abocadors 
o abandonades en l’entorn. 

Tenint en compte la perillositat i difícil 
reciclatge d’aquests productes, la reuti-
lització i reducció són les accions prio-
ritàries per prevenir l’impacte ambien-
tal dels residus de les piles.

Consideracions a tenir compte a l’hora 
de comprar i utilitzar piles reutilitzables 
	– Calcula el nombre i el tipus de pi-

les que necessites. Tingues en 
compte els diferents aparells 
elèctrics que utilitzes amb piles i 
els recanvis que requereixes. 

	– Empra piles de níquel-metall hi-
drur (NiMH) o de liti (Li). Aques-
tes piles tenen cicles de càrre-
ga superiors a la resta i no conte-

nen cadmi, un element molt con-
taminant. 

	– Utilitza un carregador que s’adap-
ti a el tipus de piles que empris. 
També pots utilitzar un carrega-
dor intel·ligent (monitoritza el vol-
tatge de cada pila i para de carre-
gar quan completa la càrrega). 

	– Manteniment. 1. No barregis piles 
de diferents tipus, marques o ca-
pacitats a l’utilitzar-les o recarre-

gar-les. 2. No utilitzis un carrega-
dor desconegut 3. Evita les sobre-
càrregues (manualment o amb 
un carregador intel·ligent) 4. Em-
magatzema les piles que no facis 
servir a temperatura ambient. 

Troba el teu punt de recollida de piles 
més pròxim.

Diposita les piles i bateries que ha-
gin arribat a la fi de la seva vida útil 
en un punt de reciclatge.

5. Piles i Acumuladors

Acomiada’t de les piles d’un sol ús. 
Tria o combina alguna de les se-
güents opcions.
- Utilitza piles recarregables. 
- Substitueix els productes que 
funcionen amb piles per uns al-
tres amb connexió elèctrica (amb 
o sense bateries)

12.000 
t/any a l’Estat espanyol

https://www.ecolec.es/informacion-y-recursos/sobre-las-pilas/
https://www.ecolec.es/informacion-y-recursos/sobre-las-pilas/
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/flujos/pilas-y-acumuladores/Cuanto-donde-se-generan.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/flujos/pilas-y-acumuladores/Cuanto-donde-se-generan.aspx
https://www.ecopilas.es/quienes-somos/nuestras-cifras/
https://www.ecopilas.es/colabora-con-ecopilas/consumidores/busca-tu-contenedor-mas-cercano/
https://www.ecopilas.es/colabora-con-ecopilas/consumidores/busca-tu-contenedor-mas-cercano/
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4. 
Adquireix productes K.M 0.

5. 
Compra el màxim nombre de 
productes a granel o en envasos 
reutilitzables.

6. 
Si compres productes envasats 
d’un sol ús prioritza els formats 
grans, els envasos fets de me-
tall, paper o vidre davant els de 
plàstic i evita els embalatges 
superflus.

Les 13 claus  
per prevenir  
residus

1. 
Rebutja tots aquells productes o 
utensilis d’un sol ús que et donin 
sense que els demanis.

2. 
Informa’t. Esbrina on i com com-
prar productes prevenint residus.

3. 
Disposa de material necessari 
per fer la compra prevenint re-
sidus.

 Producte
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10. 
Beu aigua d’aixeta o contracta un 
servei d’aigua a domicili amb dis-
pensadors i bidons reutilitzables.

11. 
Fes-ho tu mateix. 

12.
Reutilitza, repara i recicla.

13. 
Promou en el teu entorn aquest 
tipus de mesures. Difon aquesta 
guia. 

7. 
Evita comprar estris i productes 
d’un o pocs usos.

8. 
Evita comprar productes que 
continguin substàncies tòxiques.

9. 
Compra la roba justa per sen-
tir-te bé i cuida-la. Dóna o ven la 
que no facis servir.

 ] Dóna
 ] Ven
 ] Intercanvia

RESIDU 
ZERO






