Ajuntament de Benimodo

redueix reutilitza recicla recupera
Els residus sòlids urbans (R.S.U.) són aquells residus sòlids que es generen als nuclis urbans i a les seues zones d’influència.
Els efectes més comuns que provoquen estos residus són:
• Olors desagradables, a causa de la descomposició de la matèria orgànica present.
• Riscs per a la salut, ja que si s’acumulen de forma incontrolada, afavoreixen la proliferació de rates,
insectes, etc., que són portadors de malalties.
• Contaminació del sòl i d’aigües superficials o subterrànies, en estes últimes per lixiviació,
quan l’aigua de pluja arrossega substàncies a l’interior de la terra.
• Contaminació de l’aire per combustions, controlades o incontrolades.
• Degradació del paisatge.
Els residus constitueixen un dels més greus problemes de la nostra societat, no sols per una qüestió ambiental sinó també econòmica.
El principi bàsic en la gestió dels residus és disminuir la seua producció, el millor residu és el que no es produeix, per això cal seguir
la regla de les 4r:

reduir: Es tracta de disminuir el consum de materials,
perquè a menys residus menys
despeses. Per exemple, evitant
les bosses de plàstic o envasos
i embalatges d’un sol ús, o
reduint el consum de paper
utilitzant les dues cares.

reutilitzar: Nombrosos materials poden ser utilitzats diverses vegades. D’esta manera
es promou l’estalvi econòmic
i ecològic, tant de matèries
primeres com d’energia. Per
exemple, l’oli usat es pot reutilitzar convertint-lo en biodièsel.

reciclar: Molts materials
que ja no serveixen per a l’ús
per al qual van ser fabricats,
poden ser utilitzats per a
fabricar-ne d’altres. Entre els
principals es troben el paper, el
cartró, el vidre i els metalls.

recuperar: Es tracta de
modificar la nostra conducta
davant del consum. Abans
de substituir un producte i
comprar-ne un de nou, cal
intentar reparar-lo.

Perquè s’obtinga una bona gestió dels residus és necessària la col·laboració activa de tots els veïns mitjançant la
recollida selectiva, és a dir, separant prèviament els residus als domicilis i dipositant-los als contenidors corresponents.

Consorci Ribera i Valldigna
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Què és el Consorci?

És una entitat creada el 2006 per 52 municipis de la Ribera Alta, la Ribera Baixa i la Valldigna, per a gestionar i tractar de manera eficaç
els residus urbans dels pobles que el formen.

Què és la taxa?

És el cost que suposa el processament dels residus a la planta (separació, valorització i trasllat del rebuig a l’abocador) i la gestió dels
ecoparcs.
• Valorització: S’anomena així al procés d’extraure els materials reciclables, compostar la matèria orgànica i/o obtindre energia.
• Rebuig: Tot aquell material que no es pot utilitzar.
Esta taxa s’aplica a les vivendes i locals amb aigua o llum. Per als locals comercials, a més es té en compte la superfície i el tipus
d’activitat.

És un nou impost?

No. Anteriorment esta taxa estava inclosa en el rebut del fem. Ara, en el rebut del fem sols es paga l’arreplegada i el trasllat a la planta.

Es pot abaratir el cost de la taxa? Sí!

• Fent una separació escrupolosa dels residus als domicilis, ja que com menys residus hagen de processar a la planta, menor serà la taxa.
• Construint un abocador més a prop, perquè els actuals es troben a Alacant i a Múrcia.

contenidor de fem

contenidor de paper

contenidor de plàstic

contenidor de vidre

sí van: restes d’aliments, bolquers, paper de cuina, mocadors de paper, compreses...
no van: cap altre residu que
no siga orgànic
Per qüestions de salubritat
cal tirar el fem a poqueta nit.

sí van: papers, diaris, revistes,
cartrons, llibretes i carpetes
sense cap element plàstic o
metàl·lic...
no van: paper de cuina o mocadors de paper, fotografies

sí van: envasos, bosses i botelles de plàstic, llaunes, brics,
paper d’alumini...
no van: pots metàl·lics o de
plàstic de productes químics,
pintures o medicaments, pneumàtics, xicotets electrodomèstics, esprais

sí van: botelles de vidre, envasos de vidre d’aliments o
begudes...
no van: els taps de les botelles o pots, tubs fluorescents,
bombetes, vidre o cristall trencats, espills, finestres, cristalleries, porcellanes, taulells...

Ecoparc i globalització de la xarxa d’ecoparcs
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L’ecoparc és un centre de recollida on es pot dipositar de forma selectiva i còmoda els residus sòlids urbans que, per les seues
característiques, grandària, perillositat i/o toxicitat, no es poden tirar als contenidors habituals del poble.
L’ecoparc té la finalitat de facilitar i garantir una adequada gestió dels residus. D’esta manera es pretén evitar els abocaments
incontrolats.
Residus que admet l’ecoparc:
• Bombetes, fluorescents, piles, restes de pintura, coles, vernissos, dissolvents, productes de neteja, matalassos vells, somiers,
mobles, electrodomèstics, aerosols (envasos de laca, escuma d’afaitar, desodorants, ambientadors, etc.), restes de poda, runes de
xicotetes obres, material electrònic, olis de motors, espills, gots trencats, porcellanes, cristall, olis de fregir...
Globalització de la xarxa d’ecoparcs: A partir de l’1 de gener de 2013 tots els veïns, xicotetes i mitjanes empreses, xicotets comerços
i oficines dels pobles del Consorci Ribera i Valldigna, podran utilitzar qualsevol Ecoparc de la xarxa del Consorci.
Per tant, els veïns de Benimodo podran utilitzar tots els ecoparcs del Consorci. Cal dir que els de Carlet i l’Alcúdia són els situats
més a prop del poble.
recepció
residus especials
restes de jardineria

paper i cartró

electrodomèstics

plàstics

obres i enderrocs

mobles de fusta

bateries (de cotxe, telèfons...),
piles de tot tipus, radiografies,
termòmetres, olis, dissolvents,
pintures, fluorescents, productes de neteja, productes químics,
cartutxos de tinta, CD’s i DVD’s...

vidre
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Ecomòbil
L’ecomòbil és un vehicle preparat per a la recollida selectiva dels residus,
que facilita i apropa el servei als usuaris que tenen dificultat d’accés a un ecoparc.
L’ecomòbil estarà situat a l’avinguda d’Alzira, enfront del Poliesportiu Municipal,
segons l’horari i el calendari adjunt.

