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Zonificació anterior 
per tipus de 
tractament

Zonificació nou pla 
per tipus de 
tractament

Zona 1. Alta pressió humana, zona comercial i turística. Ampliació a Sta. Catalina i El Jonquet

Zona 2. Alta pressió humana. Ampliació a La Vileta i El Rafal

Zona 3. Zona extensiva (excepte zona turística durant temporada)

Zonificació
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Noves actuacions

Actuació diària a tots els carrers en comptes de dies alterns

Implementar servei d’aigua programada a tots els carrers. 

Mensual i reforç estiu segons necessitats

Zona 2. Ampliació de serveis, a partir de dia 5 de febrer
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Zona 3 Ampliació de serveis, a partir d’abril

Noves actuacions

Actuació diària i segons necessitats

Implementar servei d’aigua programada

Mensual i reforç estiu segons necessitats

Serveis especials Platja de Palma durant l’estiu



Agranadores duals pesades, sistema aspiració.  

14 Unitats.


Agranadores duals pesades, sistema mecànic aspirant. 

7 Unitats.


Camions cisterna GNC insonoritzats.  

6 Unitats.


Vehicles recollida trastos amb GNC. 

Vehicles polivalents petits.  
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Es passa de 12 a 48 màquines dotades 
amb sistema de neteja amb aigua.

Renovació i modernització de maquinària 

de enteja. 

Vehicles i maquinària elèctrica sempre 
que és possible
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Primera actuació: octubre 2018

Neteges de xoc
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Neteja exterior de contenidors amb 
equip a pressió cada mes. 

Programa de manteniment i neteja de 
contenidors.

Accions complementàries

Neteja de les àrees de contenidors: equips de vehicles 
auxiliars per netejar diàriament desbordaments de 
contenidors. 

Serveis de repassos de recollida de residus 
voluminosos.



Campaña educativa

Visites a comerços i establiments de restauració 
Més de 3.000 domicilis del centre visitats
Distribució de material educatiu i divulgatiu
Taules informatives al carrer, mercats, festes, 
esdeveniments
Xerrades als barris i altres activitats de formació
Tallers i activitats lúdiques
Feina conjunta entitats, asociaciones de veïns
Programa educatiu EMAYA a l’escola

Distribució bosses reciclatge i poals

Equip d’educació ambiental i comunicación



Renovació de contenidors 

5,5 milions d’euros
Renovació de vehicles de recollida 

9,5 milions d’euros

 20 milions d’euros

Inversions

Renovació de vehicles i maquinària de neteja 

5 milions d’euros

TOTAL NOUS VEHICULES 

2017-18: 115 

(total flota 250 vehicles)


