La recollida de matèria orgànica a Palma
Implantació fase pilot recollida amb contenidors

La recollida selectiva de la matèria orgànica, una necessitat

40%
La matèria orgànica suposa un
40% dels nostres residus

50%
Una recollida imprescindible per assolir
l’objectiu del 50% de recollida selectiva

La recollida selectiva de la matèria orgànica, una necessitat

Els futurs plans insulars i de legislació autonòmica obligaran
la recollida de matèria orgànica

Beneficis ambientals
compost, gas metà, reducció de la incineració i abocaments

Beneficis econòmics
1 tona de matèria orgànica suposa un estalvi de 126 € de
taxa d’incineració

La recollida de matèria orgànica a Palma

Implantada al centre històric amb la
recollida selectiva mòbil

Recollida Porta a Porta comercial
(centre històric) i hoteler (Platja de Palma)

Contenidors de matèria orgànica
a Son Sardina

Altres recollides grans generadors
(mercat de l’Olivar) i esdeveniments

El nou contenidor marró: un sistema innovador

Contenidor de recollida lateral

Capacitat de 2.200 litres
Orgànica

CODI
CONTENIDOR

Sí
V24580

No
Restes de fruita
i verdures

Restes de
carn i peix

Restes de pa i
menjar en general

Restes de cafè
i infusions

Bolquers,
compreses i
tampons

Tot tipus d’olis

Menjar líquid
(Brou, llet, salses)

Llosques

Horari de dipòsit: de 19 a 23 h
900 724 000
www.emaya.es
App EMAYA

El 40%

Punts d’aportació homogenis

del teu fems es pot
convertir en compost

Contenidor tancat

El nou contenidor marró: un sistema innovador

Sistema d’obertura amb la targeta ciutadana
i targeta de generadors singulars
Identificació i registre d’usuaris
Orgànica

CODI
CONTENIDOR

Sí
V24580

No
Restes de fruita
i verdures

Restes de
carn i peix

Restes de pa i
menjar en general

Restes de cafè
i infusions

Bolquers,
compreses i
tampons

Tot tipus d’olis

Menjar líquid
(Brou, llet, salses)

Llosques

€

Horari de dipòsit: de 19 a 23 h
900 724 000
www.emaya.es
App EMAYA

Futura reducció i personalització de les
taxes de residus i pagament per generació

El 40%

del teu fems es pot
convertir en compost

Increment del catàleg de serveis de la
targeta ciutadana
Projecte en col·laboració amb l’IMI

Fase pilot recollida de matèria orgànica

35

contenidors

Barriades fase pilot
•
•
•
•
•
•

Son Rapinya
Son Flor
Los Almendros - Son Pacs
el Fortí
Son Cotoner
Camp d’en Serralta.

Inversió 28.800 €

Campanya de comunicació i educació

Campanya de proximitat
• avisos i fulls informatius a tots els
habitatges
• punts informatius durant dos
mesos a tots els barris
• xerrades amb associacions de
veïns i altres entitats
• imant de gelera
• web i xarxes socials
• Opis, cartells
• Distribució de material informatiu,
recipients de separació de matèria
orgànica i bosses.

Ja hi som tots!

arriba el contenidor marró

Gairebé la meitat dels nostres residus domèstics són matèria orgànica: restes de menjar i jardineria. Si els separam i els dipositam al nou
contenidor marró, es podran aprofitar per a fer-ne compost per a fertilitzar camps de conreu, horts o jardins. És molt important, perquè
el compost sigui de qualitat, seleccionar bé les restes orgàniques.
Recomanam l’ús dels recipients
específics i bosses compostables
de 10 litres

Matèria orgànica

Sí

V24580

Restes de
carn i peix

Restes de pa i
menjar en general

Restes de cafè
i infusions

Bolquers,
compreses i
tampons

Tot tipus d’olis

Menjar líquid
(Brou, llet, salses)

Llosques

Horari de dipòsit: de 19 a 23 h
900 724 000
www.emaya.es
App EMAYA

del teu fems es pot
convertir en compost

No
Restes de fruita
i verdures

Restes de
carn i peix

Restes de pa i
menjar en general

Restes de cafè
i infusions

Bolquers,
compreses i
tampons

Tot tipus d’olis

Menjar líquid
(Brou, llet, salses)

Restes de carn i
peix

Paper de cuina
tacat de menjar

Restes de pa i
menjar en general

Restes petites
de jardineria

Menjar líquid:
brou, llet, salses

Bolquers i
compreses

Excrements
d’animals

Llosques i
cendres

Pols d’agranar

Teixits i articles
de pell

No
Restes de fruita
i verdures

El 40%

Sí

Restes de cafè
i infusions

Orgànica

CODI
CONTENIDOR

V24580

Orgànica

CODI
CONTENIDOR

Restes de fruita i
verdures

Llosques

Horari de dipòsit: de 19 a 23 h
900 724 000
www.emaya.es
App EMAYA

El 40%

del teu fems es pot
convertir en compost

Rebuig

Rebuig

CODI
CONTENIDOR

Sí
V24580

No
Bolquers,
compreses i
tampons

Llosques

Juguetes

Pols d’agranar

Vidre

Paper i cartó

Envasos
lleugers

Residus
perillosos

Horari de dipòsit: de 19 a 23 h
900 724 000
www.emaya.es
App EMAYA

Només és rebuig

si no pot anar a
un altre contenidor

Les restes orgàniques retornen a la vida,
diposita-les al nou contenidor marró.
Fase pilot de recollida de matèria orgànica a Son Rapinya, Son Flor, el
Fortí, Son Cotoner, Camp d’en Serralta, Los Almendros - Son Pacs.

900 724 000
www.emaya.es

La Targeta Ciutadana t’obri el nou contenidor
Per a garantir un bon ús dels contenidors i la qualitat de la matèria orgànica recollida, els nous contenidors marrons estan tancats
i s’obren acostant la Targeta Ciutadana. Aquesta mesura permetrà
identificar els usuaris dels contenidors i en el futur aplicar reduccions
en les taxes de residus.

Matèria orgànica
SÍ

NO
Restes de fruita i
verdures

Menjar líquid:
brou, llet, salses

Restes de carn i
peix

Excrements
d’animals

Restes de pa i
menjar en general

Pols d’agranar

Restes de cafè i
infusions

Bolquers i
compreses

Restes petites de
jardineria

Llosques

Paper de cuina
tacat de menjar
www.emaya.es/organica

Tot tipus d’oli

consultau els punts
de recollida

Desenvolupament futur

Noves fases d’implantació

Aplicació de les reduccions de les taxes de residus i altres avantatges
per als participants a la recollida de matèria orgànica

Recollida a grans generadors i increment porta a porta

www.emaya.es

