
Balanç de la recollida selectiva al 2018



Distribució de fraccions 2018

Rebuig 
75,35%

Selectiva 
24,65%

2018

Rebuig 185.271,01 t 75,35%

Paper 13.498,28 t 5,50%

Vidre 9.195,87 t 3,74%

Envasos 6.749,01 t 2,74%

Orgànica 3.219,29 t 1,30%

Oli 41,18 t 0,02%

Parcs verds 19.386,24 t 7,88%

Altres 8.524,979 t 3,47%



Evolució de la recollida selectiva

2015 2016 2017 2018

15,36 % 17,29 % 20,74 % 24,65 %



Creixement de la recollida per fraccions

2017-2018 
+5,4 %

2015-2018 
+17,6 %

RSU Rebuig

2017-2018 
+0,19 %

2015-2018 
+4,7 %



Creixement de la recollida per fraccions

2017-2018 
+8,5 %

2017-2018 
+10,5 %

2017-2018 
+9,6 %

2017-2018 
+50,2 %

2017-2018 
+105 %

2015-2018 
+17 %

2015-2018 
+37 %

2015-2018 
+30 %

Paper Vidre Envasos Orgànica OliP. verds

2017-2018 
+79,1 %

2015-2018 
+1.330 %

2015-2018 
+113 %



Rebuig 
30%

Selectiva 
70%

Envasos 
9%

Vidre 
10%

Paper 
23%

Orgànica 
28%

Recolida selectiva mòbil al centre històric

RSM 
2018



Fase pilot de recollida de matèria orgànica

NoSí

Orgànica

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
900724000

www.emaya.es
App EMAYA

V24580

CODI
CONTENIDOR

El 40%
del teu fems es pot

convertir en compost

99 % 
Matèria orgànica

1 % 
Impropis

10  
tones recollides

2.000  
habitatges participants

Resultats 1r mes



Conclusions

És una fita molt important per a Palma arribar al 25% de la recollida selectiva.

Bona resposta ciutadana quan des de l’Ajuntament de Palma es posen els 
mitjans per fer-ho possible.

El rebuig està gairebé estabilitzat.

Les fraccions reciclables creixen en una tendència molt positiva per assolir els 
objectius marcats per la legislació.

El creixement de la recollida de matèria orgànica ha estat del 50%; quan estigui 
implantada a tota la ciutat permetrà assolir l’objectiu de recollir selectivament 
un mínim del 50% dels residus.



Ha finalitzat durant 2018 la implantació de la recollida selectiva mòbil i 
el porta a porta comercial al centre històric, que està consolidat amb 
un 70% de recollida selectiva.

A principi d’any finalitzà la renovació dels contenidors, 
un factor clau en l’increment de la recollida selectiva.

S’ha consolidat el nou sistema de recollida d’oli implantat el 2017, 
duplicant enguany la quantitat recollida. 

Al llarg de 2018 EMAYA ha fet importants campanyes educatives barri a barri, 
campanyes de comunicació i el programa ‘EMAYA a l’escola’.

Fites assolides 2018
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