
 
BALANÇ RECOLLIDA A PALMA 2019 

 
La recollida selectiva continua creixent a Palma i el 2019 arriba al 27% 

 
El mes de setembre, el de major recollida selectiva, s’arribà al 28% i la mitjana de l’any és 

del 26,66% 
 

La producció total de residus s’estabilitza, la recollida de rebuig baixa un 2% i les fraccions 
reciclables pugen un 9% 

 
En només 5 anys la recollida selectiva s’ha duplicat a Palma 

 
 
La recollida selectiva a Palma ha continuat creixent al llarg de 2019, situant-se entorn al 27%. El 
mes de major recollida selectiva ha estat setembre, amb un 28%, i la mitjana de l’any és del 
26,66%. 
 

 
 
En conjunt, els residus recollits per EMAYA estan gairebé estabilitzats, només han pujat un 0,8% 
en relació al 2018. Tot el creixement es concentra en les fraccions reciclables: mentre el rebuig 
baixa quasi un 2%, la recollida de fraccions reciclables va experimentar un increment del 9% el 
2019. 
 
Recordem que des de 2014 la recollida selectiva no ha deixat de créixer i que des de llavors s’ha 
multiplicat per dos en aquests darrers cinc anys. Entre els anys 2011 i 2014 aquesta xifra estava 



 

 

estancada per davall del 15%. L’any 2015 es va superar per primera vegada el 15% (amb un 
15,36% de recollida selectiva), el 2016 es va arribar al 17,29%, el 2017 va ser del 20,74% i el 
2018, l’any de major creixement, es va arribar per primera vegada el 25%. 
 
En xifres absolutes, EMAYA va recollir i transportar durant el 2019 247.874,737 tones de residus, 
de les quals 181.779 eren rebuig i 66.092,737 corresponien a les diverses fraccions de recollida 
selectiva. La composició d’aquesta recollida selectiva l’any 2019, comparada amb 2018, ha estat 
la següent: 
 

FRACCIÓ Tones 
2018 

% del total Tones 2019 % del total Variació 
18/19 

Variació 
15/19 

Rebuig 185.271,01 75,35% 181.779 73,34% -1,88% 2,75% 
Vidre 9.195,87 3,74% 9.882,86   3,99% +7,5% 43,8% 
Envasos 6.749,01 2,74% 7.898,00   3,19% +17% 52% 
Paper-cartó 13.498,28 5,5% 13.379,26  5,40% -0,88% 16,2% 
Orgànica  3.219,29 1,3% 3.972,80   1,60% +23,05% 163,3% 
Oli 41,18 0,02% 46,00   0,02% +11,71% 129,43%* 
Parcs Verds 19.386,24 7,88% 22.003,70  8,88% +13,5% 1.524% 
Voluminosos 
i altres* 

8.524,979 3,47% 8.913,12   3,58% +4,5% 52,74% 

SUBTOTAL 
FRAC. 

60.614,86   24,65% 66.092,737 26,66% 9% 106,4% 

TOTAL 245.885,87  247.874,737  +0,8% 18,6% 
 
(*Altres: roba, poda, voluminosos, aparells elèctrics i electrònics i altres materials) 
 
 
Les fraccions reciclables creixen molt per sobre del rebuig: la ciutadania separa més i 
millor 
 
La recollida selectiva ha experimentat l’any 2019 increments sempre per sobre del rebuig, que, 
com s’ha comentat, ha baixat un 2% mentre que el total de les fraccions reciclables han crescut un 
9%. En els darrers 5 anys, des de 2015, mentre la quantitat total de residus ha crescut un 18,6%, 
la recollida selectiva s’ha duplicat (creixement del 106%). 
 
En total, l’any 2019 EMAYA ha recollit 1.988,867 tones més que el 2018 (de 245.885,873 s’ha 
passat a un total de 247.874,737): mentre que el rebuig s’ha reduït en 3.492 tones, les fraccions 
destinades al reciclatge han pujat 5.477,877 t (passant de 60.614,86  tones a 66.092,737). 
 
L’increment més important es produeix a la recollida de matèria orgànica, d’un 23%. Aquesta 
fracció només suposa encara un 1,6% del total dels residus recollits, però experimenta aquest 
important creixement gràcies a la seva recollida a: 
 

- el centre històric, amb el sistema de recollida selectiva mòbil, que incorpora recollida diària 
de matèria orgànica, i el porta a porta comercial per a restaurants, hotels, escoles... 

- els barris on està implantat el projecte pilot de recollida d’orgànica amb contenidors tancats 
d’obertura amb targeta ciutadana. 

- hotels de la platja de Palma 
- altres grans productors, com alguns supermercats.  

 



 

 

Un altre increment important es va donar el 2019 en la recollida d’envasos, que creix un 17%. 
També destaca l’increment de la recollida de vidre, del 7,5%. Aquestes pujades han estat 
possible gràcies a dos factors: la recollida porta a porta (a establiments de la Platja de Palma i del 
centre històric) i, d’altra banda, la renovació dels contenidors del 2018, que va suposar un 
increment de la quantitat de contenidors per a recollida selectiva disponibles. La recollida de 
paper i cartó està estabilitzada, baixa un lleuger 0,9%, si bé hem de recordar que molts grans 
productors tenen circuits propis de caire privat per a recollir aquesta fracció. 
 
S’ha de destacar igualment la consolidació el 2019 del sistema de recollida d’oli posat en marxa el 
2017, que ha permès recollir i reciclar 46 tones, un 11,7% més que l’any anterior. 
 

 
 
En el cas dels parcs verds de Palma (de Son Castelló i de Sant Jordi), s’han recollit més de 
22.000 tones, continuant amb un important creixement, del 13,5% en relació a l’any passat. 
Recordem aquí que les pujades més importants varen tenir lloc els anys 2017 i 2018, de forma 
que des de 2015 la recollida de residus en aquestes instal·lacions ha incrementat un 1.524%. 
 
 
64,5% de recollida selectiva al centre històric  
 
El cas del centre històric de Palma mereix una menció a part, aquí està implantada la recollida 
selectiva mòbil i porta a porta comercial, uns sistemes implantats entre 2017 i 2018, que al llarg de 
2019 s’han consolidat amb una recollida selectiva de matèria orgànica, paper-cartó, vidre i 
envasos que suposa un 64,5%. Aquesta xifra és possible especialment per l’existència en aquest 
barris de recollida diària de matèria orgànica, així com gràcies a la bona resposta i participació de 
la ciutadania, els comerciants, altres empresaris i entitats de la zona. 
 

Matèria orgànica: 26,5% 
Paper i cartó: 20,4% 
Vidre: 10% 
Envasos lleugers: 7,7% 
Rebuig: 35,5% 

 



 

 

D’aquesta forma el centre històric de Palma assoleix unes xifres de recollida selectiva poc 
habituals a les grans ciutats del nostre entorn. 
 
 
Conclusions i fites de 2019 
 

- És una fita molt important per a Palma que la recollida selectiva continuï en creixement i 
arribi al 27%. 

- La producció total de residus està gairebé estabilitzada, creix menys d’un 1%, i tot el 
creixement es dona a les fraccions reciclables (9%), mentre que el rebuig baixa un 2%. 

- Això suposa que en un context de producció de residus estabilitzada, la ciutadania i les 
empreses cada vegada separen més i millor. 

- S’ha de destacar el creixement de la recollida de matèria orgànica del 23%, per sobre 
de les altres fraccions, quan la seva recollida és molt recent i no està implantada encara a 
tota la ciutat. Això demostra el gran potencial de creixement d’aquesta fracció i el fet que 
quan la seva recollida estigui més implantada permetrà assolir l’objectiu de recollir de 
forma selectiva un mínim del 50% dels residus. 

- Els sistemes de recollida selectiva del centre històric, la selectiva mòbil i el porta a porta 
comercial, es consoliden i assoleixen xifres de recollida selectiva molt per sobre de la resta 
de la ciutat i poc habitual a grans ciutats. 

- S’ha consolidat el nou sistema de recollida d’oli implantat el 2017. Cal recordar que 
anteriorment no es podia aprofitar l’oli que es recollia als contenidors instal·lats al carrer, 
que eren inservibles i bruts. 

- Un altre creixement important es dona als parcs verds, especialment al de Son Castelló, on 
s’han dipositat més de 20.000 tones de residus (més de 22.000 sumant les instal·lacions 
de Sant Jordi). 

- La participació ciutadana ha estat clau per a assolir aquestes xifres. Per a implicar la 
ciutadania de Palma en la bona separació dels residus al llarg de 2019, EMAYA ha fet 
importants campanyes educatives barri a barri, campanyes de comunicació i el programa 
“Emaya a l’escola”, que cada any arriba a més centres educatius, infants i joves de Palma. 

 
Davant aquest balanç positiu, Ramon Perpinyà, president d’EMAYA ha agraït a la ciutadania la 
seva participació i implicació, sense la qual no és possible la recollida selectiva. A Palma encara 
queda camí per recórrer, però s’avança en el bon sentit i tenim les eines per ser una ciutat 
moderna, sostenible, adaptada a les exigències ambientals i a la normativa vigent en matèria de 
residus. 


