
Recollida 
de trastos
Servei de recollida de trastos devora ca 
teva, cada dia un barri

SI NORESPECTES 
EL TEU DIA, 
EMBRUTES PALMA!

L’horari per a treure 
els trastos és

de 20 a 22 h

Consulta el dia de recollida 
al teu barri a

www.emaya.es

Si no respectes el teu dia, embrutes Palma!
Deixa els trastos de forma endreçada davant ca teva o al lloc accessible 
més pròxim on no s’obstaculitzi el trànsit ni el pas de vianants. No els 
deixis mai devora els contenidors.

Aquest servei recull
• Mobles, somiers, matalassos.

• Portes, persianes i fustes diverses.

• Bicicletes, cotxets d’infants, juguetes no electròniques.

• Vidres grossos de taules o portes si es dipositen protegits o embalats.

NO es recullen*
• Electrodomèstics o qualsevol aparell elèctric. 

• Enderrocs, sanitaris i altres residus procedents d’obres domèstiques.

• Residus perillosos: fluorescents, pots de pintura, bateries, etc.

• Paper i cartó, envasos lleugers, restes de poda i tot allò que es recull als 
contenidors específics.

Recorda!
Els mobles i altres objectes en bon estat encara poden ser útils per a al-
tres persones. Contacta amb les ONG que els recullen o dóna’ls a amics, 
familiars, parròquies, veïns que els necessitin.

Els electrodomèstics els han de recollir els comerços que serveixen aparells nous, o els poden dur els 
ciutadans als parcs verds. Les empreses constructores s’han de fer càrrec dels residus procedents 
d’obres; els ciutadans en poden dur quantitats limitades als parcs verds. Els residus perillosos s’han 
de dur també als parcs verds.

Existeix un servei restringit de recollida domiciliària exclusiu per als majors de 65 que ho necessitin i 
per a persones amb alguna limitació física, si no tenen ningú que els pugui ajudar. S’ha de sol·licitar el 
servei al telèfon 971 240 240 i acreditar la necessitat del servei (DNI per edat, certificat d’incapacitat o 
certificat mèdic).

Segons l’Ordenança municipal incomplir les condicions d’aquest servei implica sancions d’entre 30 i 900 €.

*

www.emaya.es


