
Saps on tirar 
els teus residus?

Guia de bones pràctiques per a la gestió 
dels residus a Palma

900 724 000 App EMAYAwww.emaya.es emaya@emaya.es @emaya_palma @EMAYApalma

Per a més informació
Al nostre web trobareu més informació sobre els serveis d’EMAYA, i també a 
la secció On ho tir?, on podeu consultar què heu de fer amb qualsevol tipus 
de residu.

Amb l’app d’EMAYA, des del mòbil, podeu comunicar incidències, consultar el 
calendari de recollida de trastos al vostre carrer o accedir a la secció On ho tir?.



A Palma, generam més de 200.000 tones de residus urbans 
cada any, uns 500 kg / any per habitant. Hem aconseguit superar 
el 20% de recollida selectiva, però el nostre objectiu com a 
ciutat ha de ser incrementar aquesta quantitat, perquè és una 
necessitat ambiental i una obligació legal.

Per això, des de l’Ajuntament de Palma i EMAYA hem implantat 
importants canvis en la gestió dels residus, per a fer més fàcil la 
recollida selectiva a tota la ciutadania, les institucions i les empreses.

Tenim nous contenidors, recollida selectiva mòbil al centre 
històric, parcs verds, servei de recollida de trastos, nou sistema 
de recollida d’oli, camió del reciclatge, etc. Tot al servei de la 
ciutadania per a reciclar més i millor.

Abans de tirar, reduir i reutilitzar

En aquesta guia us mostram què fer amb cada tipus de residu, però no 
hem d’oblidar que la prioritat ha de ser sempre, abans de produir-ne, 
reduir i reutilitzar. Aquí teniu alguns consells per a produir menys residus:

Evitau els envasos innecessaris i d’un sol ús, procurant comprar a granel i 
en envasos reutilitzables.
Anau a comprar amb senalles o bosses reutilitzables.
Evitau els productes d’usar i tirar (plats, tassons, torcaboques, etc.).
Triau productes de llarga durada, reutilitzables, recarregables i fàcilment 
reparables.
Reduïu l’ús de productes amb contingut tòxic (pintures, productes de 
neteja, de bricolatge, etc.).
Podeu regalar, vendre de segona mà, donar a una ONG o dur als parcs 
verds molts de productes que no necessitau (roba, mobles, juguetes, 
articles infantils, llibres, etc.).
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Envasos lleugers Vidre

Reciclant 2 tones de plàstic, 
estalviam 1 tona de petroli

Amb 80 llaunes de refresc es 
pot fer una llanta de bici

Amb 6 brics es pot fer 
una capsa de sabates

Sí No
 Envasos de plàstic  Cintes de casset, VHS

 Bosses de plàstic  CD, DVD i disquets

 Brics  Plàstics que no siguin envasos

 Llaunes i aerosols  Juguetes

 Safates de plàstic o de suro blanc  Tèxtils i sabates

 Tapes i xapes metàl·liques  Envasos plens

 Paper d’alumini  Envasos de productes tòxics

 Pots i tests de plàstic d’origen domèstic

Qualsevol envàs lleuger
amb aquest símbol

Reciclant una botella de vidre estalviam: 

L’energia per a carregar el 
telèfon mòbil durant un any

1 kg de contaminació per CO2

L’energia de 12 rentades de roba

Sí No
 Botelles de vidre  Bombetes i fluorescents

 Pots de vidre  Vidre pla i miralls

 Altres envasos de vidre  Ceràmica i porcellana

Qualsevol envàs de vidre
amb aquest símbol

 Plats, copes i tassons

Els envasos dipositats al contenidor groc es duen a la planta de selecció d’envasos, on 
són classificats, premsats i embalats per a enviar a les plantes de reciclatge fora de l’illa.

El vidre que es recull dels contenidors s’emmagatzema i rep un pretractament a 
Mallorca, per a obtenir-ne la primera matèria, que s’exporta a les fàbriques per a fer 
pots, botelles, etc.

Horari de dipòsit als contenidors: 
de 8 a 22 h.

Esclafau els envasos per a reduir-ne 
el volum abans de tirar-los

Dipositau els envasos de vidre 
sempre buits, sense tap ni tapa



Paper i cartó Orgànica

Una tona de paper reciclat salva 17 arbres

Amb 8 capses de cereals 
es pot fer un llibre

Reciclant paper, estalviam un 80% 
d’aigua en la seva fabricació

Sí No
 Fulls de paper  Brics

 Diaris i revistes  Paper d’alumini o plastificat

 Capses de cartó  Paper brut d’oli, pintura o menjar

 Paper d’embalar  Mocadors i tovalloletes de paper

Qualsevol envàs de paper o cartó
amb aquest símbol

 Paper de cuina

 Espirals de les llibretes

Dóna vida als teus residus, 
amb les restes orgàniques se’n 
podrà fer adob per a les plantes

Sí No
 Restes de fruita i verdura  Bolquers, compreses i tampons

 Restes de carn i peix  Restes de menjar líquid i tot tipus d’oli

 Restes de pa i menjar en general  Pols d’agranar i bosses d’aspirador

 Mocadors de paper  Cendra i llosques de cigarretes

 Paper de cuina tacat de menjar  Restes vegetals tractades amb pesticides 

 Restes de cafè i infusions  Fustes tractades

 Petites restes vegetals  Medicaments 

 Excrements i altres restes d’animals

 Teixits i articles de pell

El paper i cartó dels contenidors blaus es premsa i es preclassifica a Mallorca per tipo-
logia. Posteriorment, es transporta a les fàbriques, on en fan pasta de paper i bobines, 
que es distribueixen a indústries papereres.

Les restes de matèria orgànica es transporten a les plantes de compostatge de l’illa, on 
se sotmeten a un procés de transformació en adob o compost, un fertilitzant natural per 
a l’agricultura i la jardineria.

Horari de dipòsit als contenidors: 
de 19 a 23 h.

És important plegar el cartó; així 
en cabrà més dins el contenidor



Dipositau l’oli de cuina usat, quan sigui fred, en botelles de plàstic tancades 
(podeu reutilitzar botelles d’aigua, refrescs, etc.).

En trobareu els punts de recollida a casals de barri, poliesportius, mercats, al ca-
mió del reciclatge i a les plataformes de recollida selectiva mòbil del centre històric.

Consultau els punts de recollida a www.emaya.es

No tireu mai l’oli al rentador o al vàter
Contamina l’aigua i obstrueix les canonades.
No el mescleu amb oli mineral de motor
Aquest servei només recull oli vegetal.

Rebuig

Si separam correctament reduïm la 
quantitat de residus que van al rebuig

El rebuig acaba incinerat;
 el que diposites en un altre

 contenidor, reciclat

Sí No
 Bolquers, compreses i tampons  Vidre

 Cendra i llosques de cigarretes  Paper i cartó

 Juguetes rompudes  Envasos lleugers

 Pols d’agranar i bosses d’aspirador  Residus perillosos

 Ceràmica i porcellana  Aparells elèctrics i electrònics

 Plats, tassons i copes de vidre

 Excrements d’animals

Oli de cuina

Un litre d’oli de cuina pot 
contaminar 1.000 litres d’aigua

Ni una gota d’oli per la pica!

El rebuig és el que no pot anar a d’altres contenidors. El que es diposita al contenidor 
gris es condueix a la planta d’incineració amb recuperació d’energia de Son Reus. 

L’oli que es recull en botelles al contenidor taronja es destina a la producció de biodiè-
sel o per a fer energia.

Podeu dipositar la matèria orgànica al 
contenidor de rebuig en cas que no tingueu 
contenidor d’orgànica a l’abast o no 
participeu en aquest sistema de recollida.

Horari de dipòsit als contenidors: 
de 19 a 23 h.



Si hi diposites la roba i calçat en bon estat, altres 
persones que els necessiten podran fer-ne ús

 Allargaràs la vida de la teva roba i 
contribuiràs a la reinserció laboral de 
persones de col·lectius desfavorits

Sí No
 Roba i sabates en bon estat  Pedaços vells

 (dins bosses de plàstic tancades)  Roba o calçat en mal estat

 Bosses de mà, motxilles, cinturons, etc.

 Flassades i llençols 

Bombetes i fluorescents
En trobareu punts de recollida a comerços d’electrodomèstics i en 
alguns locals públics (casals de barri, mercats, oficines, etc.). També 
els podeu dur als parcs verds i al camió del reciclatge.

Algunes bombetes i alguns fluorescents contenen gasos tòxics; no 
els mescleu amb altres residus ni els tireu al contenidor de vidre.

Altres residus

Medicaments
Els medicaments caducats, les restes de productes farmacèutics, 
qualsevol medicament que ja no necessiteu i els seus envasos es 
recullen a les farmàcies.

No acumuleu medicaments a casa ni els mescleu amb altres residus.

Roba i calçat

La roba dipositada als contenidors de Càritas Mallorca i de la Fundació Deixalles és 
recollida per aquestes entitats, que la classifiquen, la reparen i la destinen a la venda i 
a usos socials.

Piles i bateries
N’existeixen punts de recollida a botigues, grans superfícies, supermer-
cats, en alguns edificis públics, als parcs verds i al camió del reciclatge.

Assegurau-vos que les piles i els acumuladors reben un tractament 
adequat; no els tireu als fems.



Servei de recollida de trastos

EMAYA recull els estris domèstics i els residus voluminosos devora ca vostra. 
Els podeu deixar davant ca vostra o al lloc més pròxim on no s’obstaculitzi el 
trànsit ni el pas de vianants, mai devora els contenidors.

Existeix un servei restringit de recollida domiciliària exclusiu per als majors de 65 anys que ho 
necessitin i per a persones amb alguna limitació física si no tenen ningú que les pugui ajudar. S’ha 
de sol·licitar el servei al telèfon gratuït 900 724 000 i acreditar la necessitat del servei (DNI per edat, 
certificat d’incapacitat o certificat mèdic).

Són tots els aparells petits i grans que per funcionar necessiten estar connec-
tats al corrent elèctric o els que duen piles o bateries. 

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

Aparells elèctrics i electrònics (AEE)

Podeu dur-los als comerços on compreu 
un aparell nou. Els aparells petits, els 
podeu dur a les grans superfícies, 
encara que no en compreu de nous.

Els podeu dipositar als parcs verds. Els 
aparells petits també es poden dur al 
camió del reciclatge.

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

NO es recullen amb el servei de 
recollida de trastos.

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. Per a més informació sobre aquest servei, podeu 
telefonar al 900 724 000, o trametre un correu electrònic a emaya@emaya.es.

Sí No
 Mobles, somiers i matalassos  Aparells elèctrics i electrònics

 Portes, persianes i fustes diverses  Paper i cartó, envasos i restes de poda 

 Bicicletes i cotxets d’infants  Residus especials

 Juguetes no electròniques  (Pots de pintura, bateries, etc.)

 Vidres grossos de taules o portes  Residus procedents d’obres

 (si es dipositen protegits o embalats)  (enderrocs, sanitaris, etc.)

consultau el dia de recollida que correspon al vostre barri:
www.emaya.es | app d’EMAYA | 900 724 000

L’horari per a treure els trastos és

de 20 a 22 h
El servei de recollida es fa

cada dia a un barri



Dimarts Palau Municipal d’Esports Son Moix de 16.00 a 19.30 h

Dijous Mercat Municipal de Santa Catalina de 9.30 a 15.00 h

Divendres Mercat Municipal de l’Olivar de 9.30 a 15.00 h

Dissabte Mercat Municipal de Pere Garau de 9.30 a 15.00 h

El camió del reciclatge

El parc verd s’acosta a ca vostra! Al camió del reciclatge hi podreu dur alguns 
residus especials que no es poden tirar als contenidors de carrer.
• Piles i bateries

d’aparells electrònics

• Envasos de tinta
Tòners i cartutxos de tinta

• Càpsules de cafè

• Pintures, vernissos i aerosols

• Bombetes i fluorescents
Tubs fluorescents i bombetes de baix consum

• Oli de cuina
en botelles de plàstic tancades

• Petits electrodomèstics
Batedores, consoles de videojocs, impressores, etc.

• Petits objectes domèstics
Penjadors, graneres, gerros, juguetes en bon estat, etc.

• Tèxtil
Roba i sabates en bon estat

Els parcs verds 

Hi ha alguns residus, que per la seva mida o altres característiques, requerei-
xen una recollida especial. Els podem dur als parcs verds.

Electrodomèstics
Rentadores, geleres 
televisors, batedores, 
ordinadors, aparells 
electrònics, etc.

Vidre
Miralls i vidre pla

Enderrocs
sense amiant
Formigó, teules, 
rajoles, etc. 

Mobles i fusta
Mobles, matalassos, 
portes, persianes, etc.

Envasos de tinta
Tòners i cartutxos 
de tinta

Pintures, vernissos, 
adhesius i dissolvents
Envasos plàstics o 
metàl·lics, tant buits 
com plens

Piles i bateries
d’aparells electrònics

Càpsules de cafè
d’alumini o de 
plàstic

Oli de cuina
en botelles de 
plàstic tancades

Oli mineralPoda
Branques i troncs

Parc Verd del Polígon de Son Castelló; c. del Gremi de Sucrers i Candelers. 
Parc Verd de Sant Jordi / l’Aranjassa, devora la depuradora.

Oberts cada dia de 8 a 20 h. D’ús exclusiu per a residents de Palma.

Oberts també a les empreses de Palma només per a residus assimilables a domèstics, que no 
siguin resultat de la seva activitat industrial. Consultau condicions a www.emaya.es

Bombetes i 
fluorescents
Tubs fluorescents 
i bombetes de baix 
consum

El camió del reciclatge també està a disposició dels centres educatius que ho sol·licitin a través 
de www.palmaeduca.cat


