
CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ 
AMB ELS ANIMALS DE COMPANYIA

DECÀLEG DE BONES PRACTIQUES

No maltractar mai cap tipus d’animal.

Tenir cura de la seva salut, higiene i alimentació.

Quan es treguin a passejar observeu un comportament cívic.

Recollir les deposicions i deixar-les a les papereres o al fems 
de casa, evitar també que facin les seves miccions a les rodes 
del cotxes, portes i façanes de cases o cantonades.

No perdre mai el seu control, traient-los fermats i amb morral

No oblidar que un animal de companyia sempre és un animal 
que te intactes els seus instints.

Mai abandonar un animal de companyia.

Recordeu que el propietari és el responsable dels seus actes.

Per evitar la seva proliferació i el seu sacrifici esterilitzeu-los.

Complir les normes i els reglaments específics corresponents 
a cada espècie.

L’incompliment de les normatives vigents poden ser 
sancionades amb multa de 60 a 15.000 € (segons el tipus 
d’infracció i la seva gravetat).

NOU SERVEI 

BOSSA 
BLANCA
REBUIG

Només residus 
no reciclables

Inici servei bossa blanca

25/03/2015

Ajuntament de Bunyola
Illes Balears

NOU SERVEI BOSSA BLANCA REBUIG

- La bossa específica per a aquest servei solament es podrà 
adquirir a l’Ajuntament de Bunyola o a l’oficina 
municipal de Palmanyola.

- Cada casa tendrà 50 bosses gratuïtes per a l’any 
2015. A partir d’aquesta quantitat si es desitgen més bosses 
se’ls cobraran 50 cèntims per bossa.

- Tot el rebuig que es tregui al carrer per a la seva recollida 
porta a porta, es dipositi als punts d’aportació o es dugui al Punt 
Verd haurà d’estar a la bossa blanca.

- Cada bossa pot contenir fins a 10 kg i no es pot depassar la seva 
vora superior. Les bosses s’han de presentar correctament 
tancades.

Si s’incompleixen els punts anteriors, no es recollirà el rebuig i 
podrà ser motiu de sanció econòmica.

Departament de Medi  Ambient
Ajuntament de Bunyola.



NOVETATS

L’Ajuntament de Bunyola va baixar al 2014 
un 10% la taxa d’incineració del rebut de 
fems.
A causa de la bona feina feta pels bunyolins i bunyolines 
en la tasca del reciclatge i del conveni que varen signar 
l’Ajuntament de Bunyola i les empreses EcoVidrio i 
Ecoembes pel qual el consistori percep una remuneració 
per les tones de les fraccions de reciclatge que es 
produeixen al nostre municipi, per primer cop en els 
darrers 30 anys es va reduir la taxa d’incineració del 
nostre rebut de fems.
Actualment es recicla al voltant del 40% dels fems que 
produeix el poble. És feina de tots augmentar aquesta 
xifra i així poder fins i tot baixar més el rebut.

A partir de juny de 2014 es comunica per 
escrit les infraccions 
que es produeixen per no treure correctament els residus. 
Cal recordar que és obligatori separar correctament els 
residus tal i com s’estableix a l’ordenança municipal. 

En aquest mateix fulletó trobareu el 
procediment per treure enderrocs. Revisau-lo!

El 2014 es va posar en marxa la primera fase 
del Pla d’usos de sa Comuna. Com a primera 
acció s’està cobrant la taxa de 6 € per vehicle que puja 
a sa Comuna i es regula la quantitat de cotxes que hi 
poden pujar (màxim de 70), i també està regulada la zona 
de pàrquing. Tal com s’explica al Pla d’usos, els doblers 
recaptats es destinaran a la millora i la conservació de 
sa Comuna.

CALENDARI DE RECOLLIDA PORTA A PORTA

S’ha de recordar que la treta de poda s’ha d’efectuar en bosses o cubells 
d’un màxim d’1,5 m³ i que els veïns, no empreses ni autònoms de jardineria, 
poden dur tota la poda domèstica als punts verds de Bunyola i Palmanyola.

PROCEDIMENT DEL SERVEI DOMÈSTIC 
DE RECOLLIDA D’ENDERROCS 

- La bossa específica per a aquest servei solament es podrà ad-
quirir a l’Ajuntament de Bunyola o a l’oficina municipal de Pal-
manyola.

- Cada bossa costa 5 €.

- Només es podran treure com a màxim 2 bosses per domicili 
alhora.

- Cada bossa pot contenir fins a 25 kg i no es pot depassar la seva 
vora superior.

- L’Ajuntament informarà del dia específic que s’han de treure 
les bosses a la vorera.

- Aquest servei és per a petits enderrocs domèstics, mai per a 
obra menor, reforma ni professionals.

- Els domicilis situats en un carrer pel qual no pot transitar el 
vehicle de recollida hauran de dipositar la bossa amb enderrocs 
al punt d’aportació que se li indicarà des de l’Ajuntament, en el 
dia i l’hora que també se li indicarà.

L’incompliment dels punts anteriors provocarà que 
l’Ajuntament no reculli la bossa i implicarà la sanció econòmica 
prevista per a aquest cas.

Departament de Medi Ambient
Ajuntament de Bunyola.
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SERVEI DE DIA
de les 7 a les 9 h.

SERVEI DE NIT
de les 19 a les 21 h.
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Voluminosos
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* Telefonant al 900 901 014


