
Eliminació de pintades vandàliques  
Nou servei per a immobles privats



Eliminació de les pintades vandàliques
una prioritat per a l’Ajuntament de Palma 

Edificacions i elements protegits 
Contractes específics per les característiques especials d’aquestes actuacions

Projectes per a cada una de les intervencions

Espais i elements municipals 
Neteja a càrrec dels propis serveis (EMAYA, Infraestructures, Mobilitat, etc.)

Edificis privats 
Responsabilitat dels seus propietaris 

Nou servei d’EMAYA



Eliminació de les pintades vandàliques
una feina complexa

Tractament específic per a cada tipus de superfície



Cost del servei

Grafits emplenats  
Pintades completes, colorejades, etc

82,9296 €/m2

Grafits sense emplenar 
Escrits, signatures, dibuixos simples

54,8385 €/m2

Cost del servei recollit a la tarifa aprovada el juliol de 2020



Tarifa bonificada

Tarifa bonificada 10 €/m2 
Acció per promoure la neteja i l’eliminació de 

pintades vandàliques i la neteja de Palma



Servei només per a parets a la via pública 
No s’actua damunt portes, finestres, vidres, rètols, etc.


Pintades a l’alçada de la planta baixa 

Edificis no catalogats 

Immobles no considerats béns d’interès cultural (BIC)

Requisits



Com funciona el servei?

1. El/la sol·licitant envia el formulari web 
amb tota la informació

Al formulari cal aportar: 

- dades personals 

- dades de l’edifici

- informació i fotografies de la pintada


2. EMAYA rep la informació i remet un 
pressupost d’eliminació de la pintada 
(segons les característiques) 

3. El/la sol·licitant accepta el pressupost i 
fa el pagament.


4. EMAYA neteja la pintada.

Dades de la persona sol·licitant

Dades de contacte

Dades de facturació

Dades sobre el grafit o pintada

Declar:

 
Gestions de Qualitat Urbana
Atenció a la ciutadania

Sol·licitud de neteja de grafit

Oferim la possibilitat de sol·licitar la neteja de grafits o pintades a edificis de titularitat privada, sempre que l’edifici no estigui catalogat o sigui considerat bé
d’interès cultural.

Aquest servei té un cost per al sol·licitant. Després de rebre la sol·licitud i analitzar les característiques de la neteja, enviam per correu electrònic un pressupost.
Si el pressupost s’accepta i es paga la factura, els nostres serveis fan la neteja del grafit.

 

Condicions del servei

A les feines de retirada de la pintada o grafit es té en compte el material de la zona a tractar i s’hi utilitzen procediments que no la fan malbé. S’intenta, en la mesura que

és possible, restituir els paraments al seu estat original.

El servei es presta només per a grafits situats a l’alçada de la planta baixa.

No s’actua a les pintades damunt elements com portes, partions amb altres propietats privades, patis interiors, finestres, vidres, tancaments, plaques, cartells, rètols, etc.

No es presta el servei a patis, espais de reculades privades, accessos a aparcaments o portals, etc.

No s’actua a elements de fusta, de metall o d’altres materials que es poden degradar durant les tasques de neteja.

Per a sol·licitar una neteja de grafit, emplenau i enviau el següent formulari:

Sol·licitud de neteja de grafit

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable EMAYA, Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A.

Finalitat Tramitació de la sol·licitud.

Legitimació Manteniment, desenvolupament o control de la relació contractual.

Destinataris No es cediran dades a tercers, excepte per obligació legal.

Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional.

Informació addicional Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web
https://www.emaya.es/política-de-privacitat/ 
O bé sol·licitant-la en paper a les oficines centrals al c. Joan Maragall, 3, 07006 Palma.

 Persona física (particular)  

 Persona jurídica  

Tipus de sol·licitant *

Nom i llinatges *

Adreça postal *

DNI/NIE *

DNI/NIE escanejat o fotografia *  (Adjuntau l'anvers)

cap arxiu seleccionatSeleccionar arxius

DNI/NIE escanejat o fotografia *  (Adjuntau el revers)

cap arxiu seleccionatSeleccionar arxius

 Propietari/ia  

 Representant legal de la propietat  

 Inquilí/ina  

En qualitat de *

Heu d’adjuntar l’escriptura de la propietat.

Documentació acreditativa *
cap arxiu seleccionatSeleccionar arxius

Nom i llinatges * Correu electrònic * Adreça postal *

Mateixes dades que la persona sol·licitant

Escriviu el nom del carrer i el número, seleccionau l’adreça al desplegable i pitjau ‘Marcar’. També podeu triar la ubicació pitjant directament sobre un
punt del mapa.

Informeu d'un error al mapa

Mapa Satèl·lit

Dades del mapa ©2020 Inst. Geogr. Nacional Termes i condicions

Carrer * Número * Lletra Codi postal *

Referència cadastral de l’immoble

Observacions

Tipus de pintura *

No definit

Mida del grafit (alçària) *  (En metres)

Fotografies del grafit o pintada *
cap arxiu seleccionatSeleccionar arxius

Fotografies del grafit o pintada

cap arxiu seleccionatSeleccionar arxius

Tipus d'aplicació *

No definit

Mida del grafit (amplada) *  (En metres)

Fotografies del grafit o pintada

cap arxiu seleccionatSeleccionar arxius

Fotografies del grafit o pintada

cap arxiu seleccionatSeleccionar arxius

Tipus de superfície *

No definit

Que el grafit o pintada es troba a l'alçada de la planta baixa d'un immoble de titularitat privada no subjecte a cap tipus de protecció urbanística. *

Que accept les condicions i limitacions en la prestació del servei que es detallen en aquesta pàgina i, per tant, eximeixo EMAYA de responsabilitat
pels possibles danys causats en l'eliminació del grafit. *

Que tota la informació aportada en aquest formulari és veraç. *

ENVIAU

INICI

INFORMACIÓ CORPORATIVA

Sobre Emaya
Responsabilitat social corporativa
Instal·lacions i Seus

Recursos humans
Perfil del contractant
Portal de transparència
Gestió de qualitat
Portal de l'empleat

CICLE DE L'AIGUA

Qualitat de l'aigua
Cicle integral de l'aigua
Consum

QUALITAT URBANA

Recollida de residus
Neteja de vies urbanes
Servei d'inspecció mediambiental

PROJECTES I INNOVACIÓ

Projectes
Obres
Energia i Mobilitat
Planificació i Innovació
Medi Ambient

NOTÍCIES

EDUCACIÓ I CONSCIENCIACIÓ

EMAYA a l'escola
Visites guiades
Publicacions

ATENCIÓ A LA CIUTADANIA

Gestions del servei d'aigua
Gestions de qualitat urbana
Altres tràmits
Cita prèvia

OFICINA VIRTUAL

Paga la teva factura

NOTA LEGAL POLÍTICA DE PRIVACITAT   POLÍTICA DE COOKIES

Carrer de Tomàs Forteza 46A  Marcar

LOGO EMAYA ATENCIÓ A LA CIUTADANIA CAA través del nostre web  
www.emaya.es



Conclusions

L’Ajuntament incrementa l’esforç per tenir una ciutat neta i 
eliminar pintades vandàliques 
Nou servei per promoure la neteja i la corresponsabilitat dels propietaris:

- Servei d’eliminació de pintades a immobles privats

- Tarifa bonificada per fomentar la neteja: 10 €/m2

#PalmaCívica



www.emaya.es


