
Implantació de la recollida porta a porta als 
polígons de Palma 
Objectiu: increment del reciclatge i de la neteja 



Situació actual 

2019

Selectiva 
8,3%

Rebuig 
91,7%

Només 8’3 % de recollida selectiva

Contenidors a la via pública que esdevenen 
punts d’acumulació de residus creant una 
imatge desendreçada i bruta

Gestió incorrecta dels residus, 
infraccions a la normativa

Mescla de residus perillosos i propis de 
l’activitat industrial amb el rebuig

!



Situació actual 

Mescla de residus perillosos i propis de 
l’activitat industrial amb el rebuig

Punts d’acumulació de residus



Potencial de recollida selectiva 

Segons l’estudi de caracterització dels 
residus dels polígons (bossa tipus) 

72% fraccions potencialment reciclables 

Objectiu 1r any 

27,5% recollida selectiva 

Objectiu 2n any 

36% recollida selectiva

Bossa tipus 2019 PAP 1r any PAP 2n any

Envasos Orgànica Vidre Cartó Rebuig Altres reciclables

Selectiva 
72%

Selectiva 
27,5%

Selectiva 
36%

Selectiva 
8,3%



Objectius

Millora de la neteja i la 
imatge dels polígons

Eliminar contenidors de  
la via pública 

són punts d’acumulació 
de residus i abocaments

Incentivar la separació i la 
correcta gestió dels residus

Reduir la producció  
de rebuig

Complir amb la normativa de 
separació i gestió de residus

Corresponsabilitzar els usuaris 
i les empreses dels polígons

!



Les empreses hauran de separar el paper i cartó dels residus de rebuig per tal de 
facilitar-ne el reciclatge 

El cartó es treurà preferentment plegat i fermat, i el paper en capses tancades 
En casos que es consideri necessari les empreses podran també utilitzar contenidors blaus de 1.100 litres 
de la seva propietat 

Els contenidors han de comptar amb tapa o sistema de tancament i estar en bon 
estat de manteniment i neteja 
Cada empresa haurà de retolar els seus contenidors amb el nom de l’empresa

Els contenidors estaran dins les dependències dels establiments i es treuran a la via 
pública només en els horaris establerts de recollida.

Les empreses han de tenir el seu contenidor de rebuig 

Recollida porta a porta general 
Per a totes les empreses 



Recollida porta a porta general 
Per a totes les empreses 

Calendari d’aportació

Sistema d’aportació

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

Nit 
22 h

Paper i cartó Rebuig Paper i cartó Rebuig Paper i cartó Rebuig

Paper i cartó Rebuig

      
 Plegat | 1.100 litres  de



Recollida porta a porta per a empreses de restauració, comerços i serveis  
Segons la tipologia d’activitat, tipus i quantitats de residus produïts 

Les empreses a més de separar el rebuig i el paper i cartó, podran separar la matèria 
orgànica, el vidre i els envasos sempre que en generin quantitats significatives  

El cartó es treurà preferentment plegat i fermat, i el paper en capses tancades 
En casos que es consideri necessari les empreses podran també utilitzar contenidors blaus de 1.100 litres 
de la seva propietat 

Els contenidors han de comptar amb tapa o sistema de tancament i estar en bon 
estat de manteniment i neteja 
Cada empresa haurà de retolar els seus contenidors amb el nom de l’empresa

Els contenidors estaran dins les dependències dels establiments i es treuran a la via 
pública només en els horaris establerts de recollida.

Les empreses han de tenir el seu contenidor de rebuig  
EMAYA facilitarà contenidors de matèria orgànica, vidre i envasos a les empreses que generin aquestes fraccions 



Vidre Envasos Paper i cartó Orgànica Rebuig

120 i 240 litres de 120 !ns a 1.100 litres
      

 Plegat | 1.100 litres 120 i 240 litres de 120 !ns a 1.100 litres

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

Tarda
14 h

Vidre Envasos Vidre Envasos

Nit 
22 h

Paper i cartó Rebuig Paper i cartó Rebuig Paper i cartó Rebuig

Orgànica Orgànica Orgànica Orgànica Orgànica Orgànica Orgànica

Calendari d’aportació

Sistema d’aportació

Recollida porta a porta per a empreses de restauració, comerços i serveis  
Segons la tipologia d’activitat, tipus i quantitats de residus produïts 



Els residus de la vostra activitat industrial i els perillosos 
s’han d’entregar a un gestor autoritzat 

Per a altres tipus de residus podeu utilitzar  
el Parc Verd de Son Castelló 

Consultau la normativa i limitacions de quantitats 

Recordau

Parc verd
Son Castelló
Cada residu al seu lloc!
Obert cada dia de 8 a 20 h



www.emaya.es


