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MESURES DERIVADES DE LA DECLARACIÓ DE L’ESTAT D’ALARMA RESPECTE A LA
RECOLLIDA DE RESIDUS
A la Ciutat de Llucmajor, el batle que subscriu, en presència del secretari de la corporació,
venc a dictar la següent
RESOLUCIÓ
I.
II.
III.

IV.

V.

En el dia d’ahir es va dictar el Decret de Batlia 2020000906, en el qual es van
adoptar una sèrie de mesures per fer front a l’emergència sanitària de salut pública
provocada per la pandèmia internacional del COVID-19.
Malauradament, la problemàtica a la que ens enfrontam és dinàmica i canviant, i a
mesura que passen les hores és necessari reaccionar davant les noves dificultats
que van sorgint.
Després d’escoltar el personal tècnic en matèria de residus, es fa evident la
necessitat d’adoptar mesures encaminades a limitar al màxim els moviments de la
ciutadania garantint i, sobretot, a poder garantir el manteniment de la prestació del
servei.
La recollida de residus es considera un servei essencial per a la ciutadania, per la
qual cosa es garantirà el servei però amb determinades restriccions per tal de poder
substituir el personal que estigui de baixa per malaltia, per pertànyer a un grup de
risc, o per necessitats de tenir cura de menors o majors.
L’habilitació normativa per dictar aquest decret és la mateixa que es va especificar en
el Decret 2020000906, de 16 de març, que es dóna per reproduïda.

En conseqüència, RESOLC:

Document firmat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada mitjançant el CSV:
13067467613533405316 en https://seu.llucmajor.org

Primer. Adoptar, mentre duri la vigència de la declaració de l’estat d’alarma, les següents
mesures relatives a la prestació del servei de recollida de residus sòlids urbans i altres tipus
de residus, parcs verds i àrees d’aportació:
1. Se suprimeix el servei de recollida domiciliària de poda i trastos vells.
2. Els parcs verds romandran tancats.
3. Respecte a la recollida de residus domèstics porta a porta al nucli de Llucmajor:
a. Es mantén el servei i s’han de respectar els horaris de recollida i el calendari
setmanal.
b. S’han de separar i presentar correctament davant la façana de cada casa els
residus en les fraccions de paper-cartró, envasos de vidre, envasos lleugers,
matèria orgànica i rebuig.
c. Les àrees d’aportació de residus de Galdent, Camp de Futbol i Polígon de
Son Noguera, romandran obertes en els horaris habituals i s’hi han de dur els
residus autoritzats correctament separats. No es poden deixar residus fora del
recinte i s’ha d’atendre a les indicacions dels vigilants. Es recorda que les
àrees estan vigilades amb càmeres.
4. Respecte a la recollida de residus domèstics en contenidors a la resta del municipi:
a. S’han de respectar els horaris per dipositar els residus.
b. Els residus s’han de separar correctament i dipositar en els contenidors
corresponents. En cas de trobar-los plens, s’ha d’avisar l’Ajuntament.
Segon. Advertir que, tal i com han determinat les autoritats sanitàries, a les cases on
hi hagi casos confirmats d’infecció per coronavirus i/o situacions de risc o amb símptomes
pendents d’estudi, tots els residus s’hauran de tirar en bosses tancades al contenidor de
rebuig o com a residus sanitaris a la recollida porta a porta (recollida diària).
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