
PRESENTACIÓ

L’Ajuntament de Llucmajor pretén oferir una gestió eficaç, ràpida i àgil per millorar l'entorn, tant urbà
com rural, i fer del nostre municipi un lloc més acollidor, on la convivència sigui cada dia més agradable
per a tots els ciutadans i visitants.

La recollida i  tractament de residus,  la gestió  dels  parcs verds,  la neteja  dels  nostres carrers  i  el
manteniment en general del nostre municipi son els objectius  marcats per dur a terme durant aquesta
legislatura.

Som conscients que els veïns esperen uns espais on es respectin el medi ambient i el paisatge, i que
millorin la qualitat de vida de tots. Per aquest motiu s’actuarà envers aquest nou objectiu per oferir
solucions a totes les necessitats perquè està en joc el que més valoram: el servei al ciutadà.

Conscients de la importància del reciclatge per protegir el medi ambient, l’Ajuntament de Llucmajor des
de el mes de gener te establert un nou sistema de recollida selectiva porta a porta al nucli urbà de
Llucmajor.

Mitjançant la posada en marxa del nou sistema de recollida selectiva porta a porta els objectius  que
l’Ajuntament pretén aconseguir son els següents:

- Valorar els residus com a recursos i sensibilitzar a la ciutadania sobre la importància d’aprofitar-los
evitant el malbaratament.

- Facilitar un canvi progressiu d’hàbits i actituds cap a la reducció, la reutilització i la separació dels
residus per el seu correcte reciclatge posterior.

- Fomentar la conservació del medi ambient.

- Desenvolupar un esperit crític per participar de manera activa en la millora de la nostra societat

- Potenciar la lluita contra el canvi climàtic mitjançant les bones pràctiques recomanades

- Fomentar un canvi d’hàbits entre la població i capacitar a les persones per a l’acció.

- Sensibilitzar a la població vers diferents problemàtiques ambientals la importància de la reducció, la
reutilització i el reciclatge dels residus.

L’esforç i el compromís dels veïns s’ha traduït amb uns resultats extraordinaris. ENHORABONA !!

CONTACTE 

Servei d'atenció al ciutadà

De dilluns a divendres

De 8.30h a 14.00h

Tel 971 12 08 83 / 971 66 29 66

mateniment@llucmajor.org



FUNCIONAMENT DELS NOSTRES SERVEIS

1.- RECOLLIDA DE RESIDUS

1.1 Porta a porta Llucmajor
Horaris veïns
Horaris comerços

1.2 Recollida amb contenidors a S’Arenal i Urbanitzacions
                         Horaris contenidors RSU veïns.
                         Horaris contenidors RSU Comerços
             
             1.3 Recollida especial de Cartó als comerços.
                         Horaris per a comerços

2.- RECOLLIDA DE DOMICILIARIA DE RESIDUS VOLUMINOSOS I PODA 
2.1 Llucmajor i S’Arenal
2.2 Urbanitzacions

3.- ÀREES D’APORTACIÓ 
             3.1 Àrees d’Aportació Vigilades al nucli urbà de Llucmajor 

             Ubicació
             Horari

             3.2 Àrees d’aportació de via pública a S’Arenal i Urbanitzacions

4.- PARCS VERDS 
Ubicació
Horari
Normes d’ús



1.- RECOLLIDA RESIDUS

1.1 PORTA A PORTA LLUCMAJOR

 VEÏNS

La recollida selectiva porta a porta a Llucmajor segueix el següent horari:



Amb l’objectiu de millorar el servei, us informam que és imprescindible seguir les normes següents:

- Es recomanable treure el vidre dins un poal.
- És obligatori treure els residus davant la vostra façana.
- Els bolquers o sanitaris es poden treure cada dia en una bossa separada.
- Les bosses s’han de treure al carrer ben fermades.
- Així mateix es prega que es dipositin els residus la nit anterior al dia de la recollida, a fi d'evitar 

acumulacions de residus durant un llarg període de temps.



COMERÇOS

Els comerços seguiran el següent horari de recollida:

 



1.2 RECOLLIDA CONTENIDORS URBANITZACIONS

BADIA BLAVA – BADIA GRAN – TOLLERICH



BELLAVISTA – LES PALMERES – MAIORIS



PUIG DE ROS – SA TORRE



S’ARENAL



SON BIELÓ – S’ESTANYOL – CALA PI – VALLGORNERA – ES PAS 



SON VERÍ – SON VERÍ NOU – CALA BLAVA 

 1.3- RECOLLIDA ESPECIAL DE CARTÓ ALS COMERÇOS.

        L’Ajuntament te un servei especial de recollida de residus fracció cartró, per els grans generadors

d’aquest residu.

- Al nucli urbà del Polígon de Son Noguera, els dijous matí.

- Al nuclis urbans d'urbanitzacions, els dimarts matí.

- Al nucli urbà de S’Arenal, els dimarts i els dissabtes matí.

          Per gaudir d'aquest servei,  podeu posar-vos  en contacte amb el nostre servei d’atenció al
ciutadà 971 662 966 – 971 120 883. 



2. RECOLLIDA  DOMICILIÀRIA DE RESIDUS VOLUMINOSOS I PODA

LLUCMAJOR

Els dimarts.

URBANITZACIONS   I S’ARENAL  

DILLUNS BADIA GRAN I BADIA BLAVA/ESTANYOL I SON BIELÓ
DIMARTS TOLLERIC, LAS PALMERAS, SA TORRE, CALA PI/ES PAS DE VALLGORNERA
DIMECRES MAIORIS, PUIG DE ROS, BADIA BLAVA
DIJOUS BADIA GRAN
DIVENDRES SON VERI VELL, SON VERI NOU, BELLAVISTA I CALA BLAVA///CALA PI/ES PAS DE 

VALLGORNERA//S´ARENAL

La recollida concertada a domicili de poda i residus voluminosos sols és per a usuaris particulars.
Els usuaris hauran de cridar als telèfons disponibles per a concertar aquesta recollida i hauran de
treure els residus el dia i l’hora que indiqui el servei de telefonia. 

Els residus s’hauran de treure el vespre anterior al dia de recollida, davant la façana de l’habitatge
on s’ha sol·licitat el servei de recollida. S’han de dipositar amb cura, ordre i facilitant el pas dels
vianants. 

S’han de respectar les quantitats establertes per a cada tipologia de residus:

 Tipus de residus Quantitats màximes acceptades
Restes de poda 1 sac de fins a 1m3, una vegada cada 15 dies
Voluminosos 3 trastos, una vegada cada 15 dies

La planta crassa o palmera no s’accepta a la recollida domiciliària de poda. S’ha de dur a les
deixalleries.

 En el cas de tenir una palmera infestada per el Becut Vermell, s’ha de posar en contacte amb el
nostre telèfon d’atenció al ciutadà 971 662 966 – 971 120 883. Abans de  concertar el dia i hora
d'aquesta recollida especial, un tècnic especialitzat ha d'aixecar acta per el control de la plaga.
   

 Al nucli urbà de Llucmajor i de S’Arenal, la recollida de poda, es farà en feixos o bosses de plàstic
NO en saques, amb una quantia equivalent a 1 m3.

     



3. ÀREES D’APORTACIÓ

      3.1 Àrees d’Aportació Vigilada del nucli urbà de Llucmajor.

Amb la retirada de contenidors de la zona rústica de l’entorn del Nucli  urbà de Llucmajor i a fi  de
facilitar  als  veïns que viuen a la  zona rústica,  l’aportació  dels  residus  separats  amb les fraccions
assimilables a domèstic es creen tres Àrees d’Aportació de residus Vigilada:

•Àrea de residus Galdent

•Àrea de residus Poliesportiu.

•Àrea de residus Polígon de Son Noguera. 

.A aquestes i hem d’afegir  el Parc Verd Son Gall, que es suma com a Àrea d’aportació amb l’horari
habitual dels Parcs Vers

 

 NORMES D’US



RESIDUS ADMESOS I HORARIS  DE LES ÀREES D’APORTACIÓ VIGILADES



3.2 Àrees d’Aportació de via pública a S’Arenal i Urbanitzacions

Tan a S’arenal com a les 15 urbanitzacions del nostre municipi hi ha distribuïts a llocs estratègics Àrees
d’aportació de residus fracció domèstic d'envasos, paper-cartó i vidre, per que els ciutadans en facin us
per fer un correcte reciclatge d’aquests residus.

Aquestes  Àrees  son  exclusivament  per  depositar-hi  aquestes  fraccions,  juntament  amb la  fracció
rebuig.

En cap cas son un lloc on depositari, altres tipus de rebuig com ara pugui esser, poda, voluminosos
( geleres, mobles, plàstics, etc..... ) per aquest tipus de rebuig, hi ha el servei de recollida domiciliària
concertada i també els Parcs Verds.

4. PARCS VERDS

Dins el terme de Llucmajor existeixen tres parcs verds:

- PARC VERD SA COSTA, situat al final del carrer d’Ossa Major de la Urbanització Badia Blava, cruella
amb el Carrer Santa Catalina de la Urbanització Sa Torre.

- PARC VERD SON GALL, situat al camí del Cap Blanc, al Kilòmetre 0,700 de Llucmajor.

- PARC VERD S’ARENAL, situat a la rotonda de encreuament entre ctra.del Cap Blanc (MA-6014) a la
rotonda del Km.1,950 cruella amb l’Avinguda Europa del Nucli Urbà de S’Arenal.

  



HORARIS I NORMES D’US:




