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A continuació es transcriu la normativa relativa a Deixalleries, Punts Verds i Parcs Verds del 
Pla Director de residus vigent a dia d’avui a Mallorca: 

CAPÍTOL II: RECOLLIDA.  

Article 13: PARCS VERDS 

1. Els Parcs Verds són instal·lacions de titularitat municipal per a l’aportació de residus 
d’àmbit domèstic i separats en origen. Aquestes instal·lacions municipals d’aportació de 
residus s’adaptaran al requisits tècnics mínims que s’especifiquen a l’annex I de la present 
norma. Cada municipi garantirà l’existència d’un parc verd com a mínim en el seu terme 
municipal.  

2. Els parcs verds que actualment estan en funcionament s’hauran d’adaptar als requisits 
tècnics mínims especificats a l’annex I en un període de temps no superior a un any des de 
l’entrada en vigor de la present norma.  

3. En tant en quant els municipis no disposin d’instal·lacions per a la recollida selectiva dels 
residus no contemplats en aquests pla director sectorial, el Municipi com a titular de la 
instal·lació, podrà autoritzar-ne provisionalment la seva recollida, sense perjudici d’altres 
llicències i autoritzacions.  

4. Correspon als municipis, com a titulars dels parcs verds, indicar: la seva ubicació, el seu 
disseny, els residus que es recolliran, els seus possibles usuaris, el tipus de servei de 
vigilància, els horaris de disponibilitat per als usuaris, l’assessorament que es farà als 
usuaris i la utilització o no del servei de neteja i ges- tió dels residus que presta el Consell 
de Mallorca.  

5. La qualificació de parc verd per part del Consell de Mallorca es realitzarà mitjançant la 
signatura de convenis entre l’esmentat Consell i les diferents Entitats Locals.  

6. Els Convenis esmentats a l’apartat anterior inclouran, com a mínim, els següents 
aspectes: la qualificació del parc verd, el compliment dels requisits tècnics mínims previstos 
en el present pla director sectorial, els residus urbans no perillosos que es poden aportar, 
els residus perillosos d’origen domiciliària que transitòriament es puguin aportar, les 
conseqüències de l’incompliment de les obligacions de les parts i els serveis de neteja i 
gestió dels residus que prestarà el Consell de Mallorca especificant les despeses i la forma 
de cobrament i paga- ment.  

 

ANNEX I: REQUISITS TÈCNICS MÍNIMS DELS ESPAIS MUNICIPALS 
D’APORTACIÓ DE RESIDUS LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 

D’APORTACIÓ DE RESIDUS (IMAR). 



	

 

1.- REQUISITS TÈCNICS MÍNIMS PER A LES ÀREES D’APORTACIÓ.  

Les àrees d’aportació són llocs o zones d’ús públic posades a disposició del ciutadà 
destinades a facilitar la recollida selectiva de residus urbans no perillosos, separant-los en 
origen segons les diferents fraccions.  

Contenidors de Recollida Selectiva  

1. Les àrees d’aportació hauran de disposar, com a mínim d’un contenidor específic per a la 
recollida selectiva de les fraccions paper – cartó, envasos de vidre i envasos lleugers.  

2. Els contenidors seran dels colors següents: - Blau per a paper cartró - Verd per a envasos 
de vidre - Groc per a envasos lleugers  

Ubicació  

1. Les àrees d’aportació, amb una densitat mínima d’una per cada 300 habitants estaran 
ubicades a vies públiques, carrers o places o recintes de titularitat pública, sempre dins 
nucli urbà.  

2. En casos excepcionals el Consell de Mallorca podrà autoritzar la instal·lació d’àrees 
d’aportació en altres indrets no urbans o públics.  

3. Als efectes de donar compliment als apartats anteriors els municipis habilitaran i 
declararan com a zones de reserva per a ús del servei de recollida selectiva els espais 
necessaris on ubicar les àrees d’aportació.  

4. Els planejaments urbanístics municipals contemplaran mesures per a la integració de les 
àrees d’aportació dins l’entorn urbà.  

5. Les àrees d’aportació seran accessibles a persones amb mobilitat reduïda i estaran 
situades de forma que no hi hagi cap impediment que dificulti la seva posterior recollida 
(esteses aèries, mobiliari urbà, enllumenats, etc.) ni interferències amb altres usos 
permesos de la via pública.  

6. Amb caràcter general no es permetrà l’estacionament de vehicles que impedeixin el 
dipòsit dels residus als usuaris i la seva posterior recollida.  

Dimensions.  

. Amb caràcter general les àrees d’aportació tindran les dimensions següents: - Amplada: 
2,5 metres comptats a partir de la voravia. - Llargària: 6 metres comptats paral·lelament a 
la voravia.  

2. En cas de disposar més d’un contenidor específic per cada fracció s’augmentarà la 
llargària en 2 metres més per cada contenidor nou.  

Característiques constructives  

1. Atès que les àrees d’aportació es troben ubicades a les vies públiques dels nuclis de 
població no es preveu que s’hagin de realitzar obres per a la seva instal·lació.  



	

2. En qualsevol cas la superfície estarà convenientment pavimentada, asfaltada o sobre una 
solera de formigó que faciliti la instal·lació dels contenidors i seva neteja.  

3. Les àrees d’aportació estaran degudament identificades i numerades, l’Ajuntament 
vetllarà per evitar qualsevol moviment de contenidors, desperfectes o alteració que 
impossibiliti el seu correcte ús.  

Altres requisits.  

1. L’àrea d’aportació ha d’estar sota la supervisió de l’Ajuntament corresponent el qual 
diàriament n’ha de fer el seguiment i control als efectes de garantir el seu bon ús i detectar 
les possibles incidències que afectin al servei de recollida.  

2. Pel que fa al manteniment i neteja de l’àrea d’aportació s’estarà al que prevegin les 
ordenances municipals i els corresponents serveis de recollida selectiva de residus.  

 

2.- REQUISITS TÈCNICS MÍNIMS PER ALS PARCS VERDS.  

Introducció.  

El Parc Verd (PV) és l’àrea d’aportació de titularitat municipal tancada i delimitada i que 
tingui aquesta qualificació per part del Consell de Mallorca.  

L’ús del parc verd és exclusivament domèstic i per a l’aportació dels residus provinents de 
les llars i generadors singulars no qualificats. Els generadors singulars qualificats i 
productors de residus d’origen comercial i/o empresarial hauran de gestionar la recollida 
dels seus residus a través de gestors autoritzats. En cap cas poden utilitzar el parc verd com 
espai d’aportació dels seus residus.  

Les fraccions de RU recollides selectivament estaran identificades segons el color dels 
contenidors:  

- Blau per paper i per cartró. - Verd clar per envasos de vidre. - Groc per envasos lleugers. - 
Marró o negre per a la fracció orgànica dels residus municipals.  

En qualsevol cas i d’acord amb l’evolució dels residus aquestes instal·lacions podran 
assumir altres fraccions, especialment residus especial d’origen domèstic, sempre que 
tinguin una recollida selectiva en origen i una aportació separa- da en contenidors 
específics.  

Segons els habitants, haurà d’usar-se el model de Parc Verd proposat o fer les dimensions 
més petites, sense oblidar que als Termes Municipals grans o amb llogarets molt separats 
convindria fer més d’un Parc Verd.  

En tots cas, els presents requisits tècnics mínims podran ser revisats, en funció de les 
característiques de cada municipi, en el Convenis entre el Consell de Mallorca i les Entitats 
Locals previstos a la present norma.  

Ubicació.  

El Parc Verd es construirà en terrenys municipals especialment dissenyats per a la funció 



	

prevista i que es compleixin les següents característiques:  

1. Es construirà dins els límits del nucli urbà (ciutat, vila, poble o indret turístic).  

2. Tindran una bona accessibilitat pels veïns i vehicles que vulguin acudir.  

3. No han de donar-se impediments físics que dificultin la recollida (esteses aèries, mobiliari 
urbà, vehicles estacionats, etc.).  

4. Estar a una distancia relativament curta del centre de la població, en cas de construir-se 
a les rodalies.  

Disseny constructiu.  

La construcció del Parc Verd ha de complimentar les següents especificacions tècniques:  

1. La instal·lació serà accessible per les persones amb mobilitat reduïda.  

2. La superfície serà construïda amb asfalt o solera de formigó, ben assentada i amb una 
arqueta d’aigua per permetre l’evacuació d’aigua de pluja i neteja.  

3. Cal que estigui dotat d’una tanca de seguretat feta de blocs, una reixa perimetral d’una 
alçada de 2m, amb una o dues portes de la mateixa alçada i d’una amplària de 4m cadascuna.  

4. L’àrea s’ha d’habilitar per al pas de persones, cotxes particulars i especial- ment camions 
recollidors.  

5. El conjunt del Parc Verd ha de estar sota la supervisió diària de l’Ajuntament, ja sigui per 
part de l’encarregat o perquè la policia/brigada municipal fa diària- ment visites de control 
d’incidències.  

6. Com a mínim cal que hi estiguin presents dos contenidors de cada tipus de fracció a 
reciclar. Els contenidors de residus urbans en massa (color verd fosc) i de matèria orgànica 
es col·locaran segons avaluació del Consell de Mallorca.  

7. Si té dues portes el sentit serà: d’entrada per una i de sortida per l’altre. Si només hi ha 
una porta es pressuposa que no hi podran entrar cotxes.  

8. Quedaran ben delimitades les zones de col·locació dels diferents tipus de con- tenidors i 
no que estiguin barrejats uns amb els altres.  

9. En tant en quant els municipis no disposin d’instal·lacions per a la recollida selectiva dels 
residus no contemplats en aquests pla director, el Consell de Mallorca podrà autoritzar-ne 
provisionalment la seva recollida, sense perjudici d’altres llicències i autoritzacions.  

10. Si s’escau, els contenidors de barqueta dedicats per poda, RCD (residus de construcció i 
demolició), RV (residus voluminosos) i PFU (pneumàtics fora d’us) convindria que 
estiguessin a un nivell més baix, per ajudar als usuaris. Convé recordar que si es fa això, 
s’han de fer uns sòcols vora el desnivell on estan els contenidors per evitar accidents.  

11. Per minimitzar l’impacte paisatgístic es proposa la creació d’una zona verda voltant el 
recinte del Parc Verd.  



	

12. Al recinte ha d’haver un cartell ben visible (mides mínimes 4 x 2 m) que posi ‘Parc Verd’, 
’Consell de Mallorca’ i de l’Ajuntament a qui pertany. A més, l’emplaçament d’aquest ha 
d’estar ben indicat per petits senyals orientadors a les principals vies urbanes, per facilitar 
l’arribada dels usuaris.  

Instal·lacions.  

El terra ha d’estar fet amb solera de formigó, asfaltat, etc. amb una certa pendent per 
facilitat l’eliminació d’aigües.  

Per poder eliminar l’aigua de pluja o l’aigua produïda per l’activitat pròpia del Parc Verd es 
disposarà d’una arqueta d’aigua, un drenatge o una escomesa d’aigües brutes connectada a 
la xarxa de clavegueram del nucli urbà.  

Com a mesura de vigilància i control, el Parc Verd pot disposar d’una instal·lació de circuit 
de televisió (amb un mínim de dos càmeres) pel seu con- trol i seguiment nit i dia i per evitar 
o enregistrar la actuació de furtius.  

El Parc Verd necessita una escomesa d’aigua per poder subministrar aigua potable o 
depurada del servei municipal per regar la zona verda, netejar el recinte, sufocar incendis 
imprevistos. Els requisits mínims serien: armari d’escomesa d’aigua, pressió de servei a 2-3 
bars, 2 aixetes, 2 manegues flexibles de 20m i 6 bars, tubs de coure per distribució d’un 
diàmetre de 22mm o de PE superficial de 25mm i 6 bars i finalment complir el Reglament 
Estatal d’Instal·lacions Hidràuliques.  

S’ha de disposar de corrent elèctrica per alimentar els consums monofàsics normals no 
superiors a 5,5 kW com llums, petites electrobombes, tres escomeses de corrent de 16a. Els 
requisits mínims serien: armari de escomesa elèctrica, quadre elèctric de distribució i 
control amb ICP II de 25A+ID II de 30mA+4IMT II de 10A+2IMT II de16A, un extintor manual 
de CO2 pel quadre elèctric, comptador elèctric monofàsic de 63A, presa de terra amb 
Re<80ohms, 4 circuits interiors de fils de coure de 750V de 3x1,5 mm2 i de 3x2,5 mm2, 
distribució superficial amb material d’intempèrie, dues preses dobles de corrent situades a 
la dreta i a l’esquerra de les parets interiors del Parc Verd, amés d’una dins el quadre de 
servei general, i finalment complir el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.  

El Parc Verd tendra il·luminació artificial per les hores de poca incidència solar. Requisits 
mínims: quatre bàculs de 6m amb projector de 400w de vapor de sodi AP amb compensació 
capacitiva col·locats en els escaires del Parc Verd (dos alimentats per un circuit elèctric de 
3x1,5 mm2 i dos alimentats per un altre circuit 3x1,5 mm2), dos projectors de 250w per 
il·luminar el cartell del Parc Verd (connectats al IMT per un circuit de 3x1,5 mm2) i finalment 
complir el Reglament d’Instal·lacions Luminotècniques.  

Per l’encarregat/s s’habilitarà una caseta dins del Parc Verd. Requisits mínims: lavabo, dos 
extintors manuals de pols ABC (un per l’interior de la caseta i l’altre per l’exterior), armari 
per roba, llibreria, dues o tres cadires, taula escriptori, llum de taula de 60w, monitor de 
televisió per sis canals, llibre d’incidències, farmaciola, il·luminació per fluorescent de 
2x36w, escomesa de corrent, quadre elèctric de distribució i control del Parc Verd, equip de 
bomba de calor de 1400 kcal/h, mini gelera, emissora de radio municipal o telèfon, granera, 
recollidor, poal, bosses de fems, megàfon.  

Horari i encarregats.  



	

L’horari ha de ser ampli, però ha de romandre tancat la resta del temps per evitar actes de 
vandalisme o d’abocament incontrolat. L’horari setmanal que es proposa és de dilluns a 
dissabte de 9h a 14h i de 16h a 21h.  

Del servei de neteja de Parcs Verds podrà fer-se’n càrrec el Consell de Mallorca, prèvia 
petició escrita de l’ajuntament corresponent on farà constar el compromís d’assumir els 
costos derivats d’aquesta gestió. En qualsevol cas La neteja dels Parcs Verds es farà 
regularment. El tractament dels residus recollits al parc verd tindrà la mateixa consideració 
de residus urbans i se realitzarà a les instal·lacions contemplades en aquest pla director. 
Mensualment l’empresa con- cessionària de la gestió dels residus urbans facturarà els 
costos de tractament a l’ajuntament afectat.  

L’Ajuntament s’encarregarà de conservar les infraestructures (paret, tanca- ments, 
escomeses d’aigua i electricitat, etc.).  

Cada Parc Verd haurà d’estar físicament mantingut i controlat per el número adequat 
persones contractades per l’Ajuntament. Les tasques diàries de l’encarregat seran:  

- Obrir i tancar el Parc Verd. 	

- Dur la seva vigilància. 	

- Assessorar al públic com usar les instal·lacions, 	

- Comunicar a l’Ajuntament i a l’empresa del servei de recollida quan el contenidors estan 
plens.  

- Avisar i denunciar immediatament a la Policia Municipal i als òrgans competents del 
Consell de Mallorca i del Govern de les Illes Balears, les persones, empreses que 
incompleixen les normes de utilització del Parc Verd.  

- Anotar en un llibre d’incidències les situacions que es puguin considerar anòmals en 
relació al funcionament del Parc Verd.  

- Permetre i facilitar inspeccions i verificacions dels responsables oficials en matèria de 
residus.  

 

 
  



	

PEMAR	
 
Pel que fa a normativa superior al Pla Director i recentment actualitzada, dins del Pla Estatal 
Marc de Gestió de Residus trobem, tot i no tenir cap apartat específic, informació relativa a 
les deixalleries, que resumim en els següents punts: 
 

- Completar i adaptar la xarxa de deixalleries existents per tal d’assegurar la recollida 
separada de les distintes fraccions de manera que els residus recollits puguin ser 
preparats per a la reutilització i el reciclat.  

- Recomanació respecte a disposar de registres i d’informació en les deixalleries, per 
part de les Entitats Locals, sobre residus recollits (quantitats, etc.).  

- Reforçar el foment de l’autocompostatge en aquells llocs on és fàcilment 
practicable, com en les deixalleries.  

- Adequació de les deixalleries per a: facilitar la preparació per a la reutilització dels 
RAEE, classificar els RAEE en les fraccions de recollida establertes en el nou RD, 
complir les noves condicions d’emmagatzematge exigides i evitar fugues de RAEE 
de les instal·lacions de recollida municipals.  

- Promoure la creació de deixalleries o centres de recollida de RAEE propers als 
ciutadans, situats dins de les àrees urbanes (per exemple: parcs, places, zones 
d’aparcaments, etc.).  

- Addicionalment a les recollides ordinàries, s’haurà d’afegir la recollida separada de 
residus en les deixalleries i recollides especifiques d’altres fraccions (tèxtils, oli de 
cuina, fusta, voluminosos (principalment mobles) establertes en molts de municipis. 

- Les administracions públiques impulsaran la creació i gestió de deixalleries, 
fonamentalment per al RCD provinents d’obres menors de construcció i reparació 
domiciliaria, a fi de facilitar la gestió dels residus anomenats en les petites 
poblacions disseminades geogràficament. 	

	 	



	

Altres	fonts	
d’informació	

	
	
	
Guia	d’implantació	i	gestió	de	deixalleries	(ARC):	
	
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/valoritzacio___recicl
atge/instal_lacions_de_gestio/deixalleries/guia_dimplantacio_i_gestio_de_deixalleries
/guiadeix.pdf	
	
	
Normativa	Deixalleries	Generalitat	de	Catalunya:	
	
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/valoritzacio___recicl
atge/instal_lacions_de_gestio/deixalleries/norma_tecnica_sobre_deixalleries/norma.p
df	
	
	
Web	Deixalleries.com	de	la	AMB:	
	
http://www.deixalleries.com/index.html	
	
	


