QUÈ SAPS DELS RESIDUS I ELS ÚLTIMS
CANVIS DE LLEI?
1) La Unió Europea obliga als països membres a reciclar un 50% dels
residus domèstics abans del final de 2020.
RESPOSTA CORRECTA: VERTADER
RESULTATS: 81,9% encertava

2) A Eivissa només reciclam un 17% dels nostres residus domèstics. COM
PODEM PUJAR LES XIFRES A UN 50%?
•
•
•
•

Reciclant millor els envasos, paper i vidre.
Comprant menys productes envasats de plàstic.
Separant i reciclant la matèria orgànica domèstica
Comprant més productes alimentaris envasats en vidre

RESPOSTA CORRECTA: Separant i
reciclant la matèria orgànica
domèstica perquè la matèria orgànica
constitueix un 45% dels nostres
residus.

RESULTATS: Només encertava un
30,8%

3) Al final de 2020, tindrem un nou contenidor marró per a alguns dels
nostres residus domèstics. QUINS D'AQUESTS RESIDUS ES
RECOLLIRAN?
•
•
•
•
•
•

Restes de menjar vegetal
Paper de periòdic
Fulles seques
Llosques de cigarrets
Bolquers (Panyals)
Closques d'ou

3 RESPOSTES CORRECTES: Restes de menjar vegetal, Fulles
seques, Closques d'ou.

RESULTATS: Només 27% encertava

4) Si deixam residus, com cartró, vidre etc. separats però fora del
contenidor, ON ACABARAN?
• Algú del servei de recollida de fems els ficaran al
contenidor correcte
• Acabaran a l'abocador
• Es reciclaran igual

RESPOSTA CORRECTA: Acabaran
a l'abocador
RESULTATS: 93% encertava

5) Deixar residus fora del contenidor és sancionable. Fals o vertader?

RESPOSTA CORRECTA: VERTADER
RESULTATS: 100% encertava

6) La nova llei Balear inclou diverses
mesures per reduir els residus de plàstics
d'un sol ús. Segons la nova llei, els
restaurants i bars han d’oferir als clients
aigua no envasada de manera gratuïta si
ho demanen.

RESPOSTA CORRECTA: VERTADER
RESULTATS_ 93,1% encertava.
7) Amb l'objectiu de reduir l'ús dels plàstics d'un sol ús, la nova llei
prohibeix alguns d'ells. QUINS?
•
•
•
•
•
•

Les canyetes de plàstic per a begudes
Els bastonets de plàstic per a caramels
Les canyetes de begudes compostables
Les maquinetes d’afaitar no recarregables
Els aliments, oli, melmelada, etc. en monodosis
Els bastonets de caramels compostables

RESPOSTES CORRECTES: Les canyetes de plàstic per a begudes,
els bastonets de plàstic per a caramels, les maquinetes
d’afaitar no recarregables I els aliments, oli, melmelada, etc.
en monodosis.
RESULTATS: Només 29,2% encertava

8) Només estarà permès la venda,
distribució i ús de plats, coberts, tassons,
tasses i safates alimentàries d’un sol ús
fets de plàstic compostable.
RESPOSTA CORRECTA:
VERTADER
RESULTATS: 93,1% encertava

