
Calendari de recollida porta a porta

Dipositau-los entre les 9 del vespre i les 6 del matí*
*La recollida es fa a diari de dilluns a dissabte, inclosos festius, 
amb l’excepció del 25 de desembre i l’1 de gener.

RECOLLIDA PORTA A PORTA

Heu de treure els residus al portal de casa o al punt 
d’aportació que us correspon segons la zona.

Utilitzau els recipients indicats per a cada fracció.

Si necessitau el servei de recollida de bolquers us 
heu d’inscriure prèviament i sol·licitar els adhesius 
per a identificar les bosses.

Els residus trets sense respectar el calendari, en 
recipients no indicats o incorrectament separats no 
es recolliran. Els haureu d’entrar i treure correctament.

RECOLLIDA EN ÀREES D’APORTACIÓ

Si us correspon dipositar els residus en una àrea d’aportació 
heu de donar d’alta al sistema la vostra targeta ciutadana a 
les taules informatives o telefonant a EMAYA.

L’horari de dipòsit a les àrees d’aportació és de 6 a 23 h.

ALTRES RESIDUS

Hi ha contenidors de recollida d’oli als casals de barri.

Existeix un servei de recollida de restes vegetals de poda 
que s’ha de sol·licitar prèviament a emaya.es o al telèfon 
971 240 240. 

Son Espanyol

Son Sardina i sa Garriga 

Establiments i zona rural 
del Secar de la Real 
 

 
Una millora per als barris, 
una millora per al medi ambient.

971 240 240
portaaporta.emaya.es



Recollida a la porta de casa o a la cantonada del carrer principal 

Recollida a punts propers d’aportació de residus

Ubicacions dels punts d’aportació de residus

Aportació a les àrees tancades

Ubicació de les àrees tancades

Serveis de recollida corresponents a cada zona
Son Espanyol, 
Son Sardina i sa Garriga, 
Establiments i zona rural del Secar de la Real 
 

La recollida selectiva porta a porta 

A Son Espanyol, Son Sardina, sa Garriga, Establiments i zona rural 
del Secar de la Real, el 86 % de la població tendrà un nou servei 
de recollida selectiva porta a porta al portal de casa, a la cantonada 
del carrer principal o a punts de concentració propers als habitatges.

La recollida selectiva dels residus porta a porta és el sistema més 
eficient per a incrementar el reciclatge, més còmode i pràctic per 
a la ciutadania. Així ho demostra l’experiència a molts municipis de 
Mallorca, on ja funciona des de fa anys, i és un sistema acceptat per la 
ciutadania i amb taxes de recollida selectiva superiors al 60%.

La recollida de les 5 fraccions ordinàries (rebuig, paper i cartó, vidre, 
matèria orgànica i envasos) es realitza d’acord amb un calendari, a la 
porta de casa o a punts d’aportació propers al domicili (en els casos 
que no siguin accessibles per als vehicles de recollida). 

Recollida en àrees d’aportació tancades

Per als habitatges en zones rurals disperses, sense servei de recollida 
de residus, s’habiliten 3 àrees d’aportació tancades, accessibles 
amb la targeta ciutadana prèvia sol·licitud, on d’una forma neta i 
endreçada es podran dipositar els residus separats en les fraccions 
corresponents.

Tothom ha de col·laborar separant correctament els residus i 
traient-los el dia que toca en els recipients adequats. Aquest mapa és aproximat i les ubicacions dels punts poden experimentar canvis. 

Consultau la informació a les taules informatives, a portaaporta.emaya.es  o al 971 240 240.
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