La introducció de criteris ambientals
en els actes festius s’ha de considerar
en l’instant mateix en que es comença
a planificar i organitzar la festa.

Per aconseguir que una festa sigui més sostenible no n’hi
tota la gamma de contenidors de recollida dels diferents
l’espai de la festa i recollir-los quan aquesta acabi:
planificació, sensibilització dels assistents i una tasca
seguiment i avaluació de la festa.

ha prou amb posar
tipus de residus a
cal fer una bona
activa de control,

És molt important que els agents implicats dimensionin la quantitat de residus
que generen a partir del consum dels productes que subministren les empreses
proveïdores de begudes i menjar. Cal decantar-se sempre per l’opció que
generi menys residus.

Alguns consells per
la gestió de residus:
- Plantegeu-vos tan sols
recollir selectivament
aquells residus per als
quals hi hagi circuits
definits en el vostre
municipi.
- Situeu els contenidors
de reciclatge en bateria
al costat dels de la
resta, mai un de sol.
- Senyalitzeu els
contenidors,
utilitzeu els símbols
o pictogrames de
reciclatge.

Recolliu selectivament els residus:
· Establiu els termes de la recollida (horari,
vies d’accés dels camions, etc.) amb
l’empresa o l'administració local que la
gestionarà.
· Situeu els contenidors de recollida selectiva i
de la resta en espais on siguin ben visibles.
Tingueu en compte que no impedeixin la lliure
circulació dels assistents.
· Col·loqueu la bateria completa de
contenidors de reciclar i de la resta. Eviteu la
dispersió de contenidors aïllats!
· Distribuïu als propietaris de les paradetes
contenidors suficients per fer la recollida
selectiva (faciliteu-los informació referent a la situació dels
contenidors i a la normativa del reciclatge)

Obligacions en la gestió dels residus a les festes
•

Els titulars o responsables de les activitats que es facin a la via pública
tenen l’obligació de separar de forma selectiva els residus. És a dir,
s’ha de separar l’orgànica, el paper i cartró, el vidre i els envasos
lleugers.

•

Aquests residus un cop separats s’han de dipositar en els contenidors
específics que estan instal·lats a la via pública o de la forma convinguda
amb els establiments.

•

S’han de lliurar els residus en les condicions de separació per materials
que permetin el reciclatge.

•

L’ajuntament pot realitzar les inspeccions que consideri necessàries per
comprovar que es compleixen les obligacions indicades. Els
incompliments d’aquestes obligacions poden ser denunciades d’acord
amb l’ordenança municipal de neteja viària i gestió de residus i
sancionats, si és el cas.

Pautes per a la recollida selectiva dels residus
(alguns exemples)
•

Cada grup, penya, associació..., tindrà contenidors per a la recollida
selectiva del vidre (verd), envasos lleugers (groc) i fracció orgànica
(marró).

•

El cartró s’ha de portar directament a una de les 5 àrees de recollida de
residus.

•

Els contenidors d’orgànica, quan estiguin plens, també s’han de portar a
les àrees de recollida de residus on us donaran un nou contenidor buit.

•

Els contenidors de vidre i envasos lleugers quan estiguin plens s’han de
portar i buidar a les àrees de recollida selectiva. El contenidor de vidre
és un nou contenidor que permet la descàrrega de forma més còmoda.

•

És molt important que el diumenge per la tarda deixeu tots els
contenidors a qualsevol de les 5 àrees de recollida selectiva de residus,
ja que sinó es dificulta considerablement la recollida separada.

Recomanacions per a la correcta gestió dels residus
Residu

Tipus de residu

Tipus d’emmagatzematge i recollida

Envasos alimentaris
Envasos de refrescos
Envasos
lleugers

Vaixelles d’un sòl ús
no compostables
Gots d’un sòl ús no
compostables

Vidre

Ampolles de beure
no retornables
Pots alimentaris

Contenidor de 240 litres de color groc.
En qualsevol moment es poden buidar els
contenidors plens en les àrees d’aportació
properes.
Contenidor de 240 litres de color verd.
En qualsevol moment es poden buidar els
contenidors plens en les àrees d’aportació
properes.

Restes del procés de
cuinat
Aliments no
consumits per
l’usuari final
Cafè/infusions/suros
Orgànica

Vaixelles
compostables d’un
sòl ús

Contenidor de 240 litres de color marró.
En qualsevol moment es poden portar els
contenidors a les àrees d’aportació properes.

Gots compostables
d’un sòl ús
Estovalles i tovallons
de paper
Paper

Cartró (embalatge)

S’ha de portar als contenidors de cartró i paper
exteriors, ben plegat.
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