Recogida de los
AEE

Aparartos eléctricos y electrónicos

¿Qué hacer cuando queremos deshacernos
de un aparato eléctrico o electrònico?

Recollida dels
AEE

Aparells elèctrics i electrònics

Què fer quan ens volem desfer d’un aparell
elèctric o electrònic?

La recollida dels AAE

La recogida de los AAE

Canvis recents a la legislació estableixen que s’ha de fer una recollida diferenciada dels AEE per a garantir-ne el correcte tractament,
facilitar-ne la reutilització i reduir-ne l’impacte al medi i a la salut.

Cambios recientes en la legislación establecen que debe realizarse
una recogida diferenciada de los AEE para garantizar el correcto tratamiento, facilitar la reutilización, reducir el impacto al medio y a la salud.

NO els podeu tirar als contenidors ni
deixar-los al carrer.

NO los podéis tirar a los contenedores ni
dejarlos en la calle.

NO es recullen amb el servei de recollida
de trastos.

NO se recogen con el servicio de
recogida de trastos.

Què fer per desfer-nos d’un AEE?

¿Qué hacer para deshacernos de un AEE?

Si l’aparell encara funciona, pensau primer si el podeu donar, regalar
o vendre de segona mà.

Si el aparato aún funciona, pensad primero si lo podéis donar, regalar
o vender de segunda mano.

Podeu dur-los als comerços on compreu
un aparell nou. Aquests els retiren de ca
vostra en cas de servei a domicili. Els
aparells petits, fins a 25 cm, els podeu
dur gratuïtament a les grans superfícies,
encara que no en compreu de nous.

Podeu dur-los als comerços on compreu
un aparell nou. Aquests els retiren de ca
vostra en cas de servei a domicili. Els
aparells petits, fins a 25 cm, els podeu
dur gratuïtament a les grans superfícies,
encara que no en compreu de nous.

PUNT
VERD

Els podeu dipositar als punts verds de
Son Castelló i de Sant Jordi - s’Aranjassa.
Els aparells petits també es poden dur al
camió del reciclatge

Hi ha un servei de recollida a domicili per a les persones majors de 65 anys, amb dificultats de
mobilitat o econòmiques que ho acreditin. S’hi pot sol·licitar la recollida dels AEE, sempre que no
es rebutgin perquè se n’adquireixi un de nou. Les persones que sol·licitin el servei hauran de ser
presents al domicili en el moment de la retirada de l’aparell. Només es podrà sol·licitar un màxim
de dues vegades al mes. Per a sol·licitar la recollida o demanar informació sobre el servei, podeu
telefonar al 900 724 000, o trametre un correu electrònic a emaya@emaya.es.

PUNTO
VERDE

Els podeu dipositar als punts verds de
Son Castelló i de Sant Jordi - s’Aranjassa.
Els aparells petits també es poden dur al
camió del reciclatge

Hay un servicio de recogida a domicilio para las personas mayores de 65 años, con dificultades
de movilidad o económicas que lo acrediten. Se podrá solicitar la recogida de AAEs, siempre que
no se rechacen por la adquisición de un electrodoméstico nuevo. Las personas que soliciten el
servicio deberán estar presentes en el domicilio en el momento de la retirada del aparato. Solo
se podrá solicitar un máximo de dos veces al mes. Para solicitar la recogida o pedir información
sobre el servicio podéis llamar al 900 724 000 o enviar un correo electrónico a emaya@emaya.es

