
El mes de novembre l’Ajuntament de Palma implanta la recollida selectiva de residus als barris de Son Espan-
yol (14 de novembre), Son Sardina, la Garriga (21 de novembre) i Establiments i zona rural del Secar de la Real 
(28 de novembre).

Aquest sistema ofereix grans avantatges a la ciutadania i als comerços i facilita la separació dels residus. La 
recollida de 5 fraccions (rebuig, paper i cartó, vidre, matèria orgànica i envasos) es fa d’acord amb un calendari 
establert, a la porta de cada establiment.

L’objectiu és millorar el servei per a les empreses i incrementar el reciclatge dels residus. On està implantada la 
recollida porta a porta se supera el 50% de recollida selectiva que marca la legislació i en alguns casos s’arriba 
a superar el 70% i tot.

A més, la Llei de residus i sòls contaminants de les Illes Balears estableix, a l’article 29, que tot establiment pú-
blic o privat ha de tenir establerta la separació en origen dels seus residus, i s’han d’habilitar els espais adients 
de superfície mínima necessària per a ubicar els contenidors pertinents.

Igualment, l’Ordenança municipal de neteja, rebuigs i residus sòlids urbans estableix l’obligatorietat de separar 
els residus i dipositar-los segregats segons correspongui a l’interior dels contenidors adients, o punts de reco-
llida establerts a l’efecte. L’article 67 estableix com a infracció lleu, amb sancions de fins a 750 euros, qualsevol 
incompliment d’aquestes disposicions, que poden arribar als 1.500 € en cas de reincidència.

A qui es recull? 

Aquest servei és obligatori per als establiments comercials i de serveis ubicats als barris esmentats, quan ge-
nerin quantitats importants de residus. Rebran una visita on es determinarà si la quantitat de residus generada 
de cada fracció requereix una recollida específica o si es poden regir pel sistema i calendari domèstics.

Quan i on es recull? 

La recollida es fa a la porta de l’establiment o punt acordat amb el Servei, d’acord amb un calendari i uns ho-
raris diferenciats per a cada fracció. S’adjunta el calendari de recollida comercial i el domèstic.
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Recollida selectiva de residus porta a porta
Comerços i serveis de Son Sardina, Establiments i Son Espanyol

Per a més informació o qualsevol aclariment sobre la recollida porta a porta de residus comercials: 
emaya@emaya.es o al telèfon 971 240 240

Gràcies per la vostra implicació

Contenidor de 120 a 
1.100 l o bossa groga 
semitransparent

Envasos
Contenidor       
de 120 a 240 l

Vidre
Contenidor 
de 120 a 360 l

OrgànicaPaper i cartó
Contenidor de 1.100 l  
o plegat i lligat

Contenidor de 120 a 
1.100 l o bossa negra

Rebuig

Els contenidors de paer i cartó i els de rebuig els aportarà l’usuari
EMAYA aportarà els contenidors d’envasos de 120 l, els de vidre de 120 o 240 l i els d’orgànica de 120 l

Com es recull?
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Dipositeu-los entre les 9 h del vespre i les 6 h 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.

Calendari de la recollida selectiva de residus porta a porta de
comerços i serveis d’Establiments, Son Espanyol, Son Sardina i sa Garriga

Calendari de la recollida selectiva de residus porta a porta domèstic
d’Establiments, Son Espanyol, Son Sardina i sa Garriga

Treure els residus en tancar l’activitat, o a les 6 del matí


