Eliminació de pintades vandàliques
Nou servei per a immobles privats

Eliminació de les pintades vandàliques
una prioritat per a l’Ajuntament de Palma
Espais i elements municipals
Neteja a càrrec dels propis serveis (EMAYA, Infraestructures, Mobilitat, etc.)

Edificacions i elements protegits
Contractes específics per les característiques especials d’aquestes actuacions
Projectes per a cada una de les intervencions

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 sense emplenar
Escrits, signatures, dibuixos simples

54,8385 €/m2
Grafits emplenats
Pintades completes, colorejades, etc

82,9296 €/m2

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

Tarifa bonificada

Tarifa bonificada 10

2
€/m

Acció per promoure la neteja i l’eliminació de
pintades vandàliques i la neteja de Palma

Requisits

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)

Com funciona el servei?
A través del nostre web
www.emaya.es

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.
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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
Dades de la persona sol·licitant
Tipus de sol·licitant *
Persona física (particular)
Persona jurídica

Nom i llinatges *

DNI/NIE *

Adreça postal *

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

cap arxiu seleccionat

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

cap arxiu seleccionat

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

