
nforma
1

nforma

L’AJUNTAMENT

DE L’ARBOÇ
gener

‘09
núm. 17 

ESPECIAL 

recollida 

de residus 

urbans



L’AJUNTAMENT

DE L’ARBOÇ

gener

‘09
núm. 17 

2

➜➜Porta a porta

La 
recollida selectiva porta a porta 

consisteix en lliurar els residus 

al servei municipal de recollida 

davant la porta de casa en dies 

i hores determinades.

Millorarem de manera significativa els resultats ob-

tinguts en la recollida selectiva, tant pel que fa a la 

qualitat com a la quantitat.

Enviarem menys brossa a l’abocador.

Ajudarem a disminuir l’emissió de gasos amb efecte 

hivernacle.

Disminuirem el malbaratament de recursos i els hi 

donarem un nou ús.

Tindrem un municipi encara més net.

Entre tots i totes col·laborarem a tenir una major cura 

del medi ambient. 

Què és el porta  a porta?

A l’Arboç

recollirem
porta a porta 

la fracció orgànica
i el rebuig. 

Quins avantatges comporta?
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➜➜Porta a porta ➜➜La fracció

orgànica i el rebuig

L
a fracció orgànica és el conjunt de res-

tes de fruita i verdura, de carn i del 

peix, ossos, espines, closques de fruita 

seca, d’ous i marisc, les restes de pa, 

menjar en mal estat, els taps de suro, el marro 

del cafè, les bosses d’infusió, rams de f lors 

pansits, la gespa i la fullaraca del jardí.

Tot allò que no 
podem reciclar ni 
aprofitar de cap 
manera: l a  p o l s 

d’escombra r, les bu-

r i l les de les c iga r re-

Què és la fracció orgànica?

No podem tirar al cubell de la frac-
ció orgànica , embolcalls de composició mix-

ta (paper  i plàstic barrejats), paper d’alumini, 

bolquers, compreses, pols d’escombrar, cendra, 

buril les de cigarretes, articles de pell, restes de 

ceràmica, paper, excrements d’animals...

És molt important tenir en compte 

que la resta de poda, troncs i altres l lenyoses, 

les heu de portar a la deixalleria i no les podeu 

posar a la part de la brossa orgànica.

Què és el rebuig?

tes, el s m i ra l l s t rencats, 

les res tes de ceràm ica, 

les compreses, e l s ex-

crements del s a n ima l s 

domèst ics, la ter ra del s 

gats.. .

Si fem una bona sepa-
ració de la brossa orgàni-

ca i reciclem bé el vidre, el 

paper, el cartró i els enva-

sos, la bossa del rebuig 
serà molt petita.

Què no és?
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➜➜I després què 

       en fem?
L

a recollirem porta 

a porta i la porta-

rem a la planta de 

compostatge de 

Sant Pere de Ribes. Allà en 

faran compost. 

El compost és un adob or-

gànic que es pot apl icar 

en conreus, horts, jardins, 

parcs públic i també en els 

testos amb f lors.

 

Per poder fer un compost 

de bona qual itat cal que 

la separació que fem de la 

fracció orgànica sigui tam-

bé molt bona.

El portarem a l’abocador d’Hostalets de Pierola.

I què en fem del rebuig?

Per poder fer un compost

de bona qualitat cal que

la separació que fem de la

fracció orgànica sigui també molt bona.

I després què en fem de la brossa orgànica que hem separat?
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Dia Població en general

Dilluns Orgànica Bolquers Terres i excrements de gats i gossos

Dimarts ----- ----- -----

Dimecres Orgànica Bolquers Terres i excrements de gats i gossos

Dijous Rebuig Bolquers Terres i excrements de gats i gossos

Divendres Orgànica Bolquers Terres i excrements de gats i gossos

Dissabte Orgànica Bolquers Terres i excrements de gats i gossos

Diumenge ----- ----- -----

 

Hem de deixar el cubell de la brossa orgànica, fent 

servir una bossa compostable ben lligada, davant 

del portal de casa, entre les 21 i 22 hores.

A partir de les 22 h el servei de recollida comen-

çarà a retirar-les.

➜➜I després què 

       en fem? ➜➜Com ho hem de fer?
El rebuig

El rebuig només 
es recollirà 
un dia a la setmana: dijous. 

Hem de deixar la bossa del rebuig ben lligada, da-

vant del portal de casa, entre les 21 i 22 hores. 

A partir de les 22 h el servei de recollida comen-

çarà a retirar-les.

La fracció orgànica

La fracció orgànica es recollirà 

quatre dies a la setmana: dilluns,
dimecres, divendres i dissabte.



L’AJUNTAMENT

DE L’ARBOÇ

gener

‘09
núm. 17 

6

S
i generem bol-

quers els podem 

deixar dins de la 

bossa de rebuig 

el dijous que és el dia de 

recollida. 

S
i generem terres i 

excrements de gats 

i gossos els podem 

deixar dins de la 

bossa de rebuig el dijous, 

que és el dia de recollida.

 

➜➜I dels bolquers
què en fem?

➜➜I de les 
terres i 

excrements de 
gats i gossos

què en fem?

Sí cal treure’ls abans ho po-

dem fer els dies de recollida 

de la brossa orgànica, però 

deixant els bolquers dins 

una bossa de plàstic iden-

tificada amb l’adhesiu.

Sí cal treure’ls abans ho 

podem fer els dies de reco-

llida de la brossa orgànica, 

però deixant els excrements 

i terres dins una bossa de 

plàstic identificada amb  un 

adhesiu. 

Els adhesius que 

necessiteu els podeu passar 

a recollir a l’oficina d’Atenció 

Ciutadana de l’Ajuntament en 

horari d’oficina. 
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Vidre, paper, envasos,

medicaments...

on el s posem?

➜➜I dels bolquers
què en fem?

Les ampolles i  els pots de 

vidre, al contenidor verd, 

sense taps ni xapes. 

El paper i cartró i els 

envasos el continuarem 

portant als contenidors de 

reciclatge que amb aquesta 

finalitat trobarem al carrer. 

Els medicaments els 

podem portar a la farmàcies

Les piles i els fluores-
cents, als contenidors que 

hi ha amb aquesta finalitat 

a l’Ajuntament i a la Casa de 

Cultura.

La roba es pot portar als 

contenidors de Roba Amiga.

I el vidre, el paper, 
els envasos, 

els medicaments,
les piles ... 

on els posem?

➜➜
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S
í per error traieu la 

brossa un dia que 

no toca, o bé aques-

ta no l’heu separada 

correctament, el servei de 

recollida us la deixarà da-

vant del portal de casa amb 

un adhesiu explicant el per 

què. Posteriorment l’Ajunta-

ment es posarà en contacte 

amb vosaltres per aclarir la 

incidència.

I si un dia no podem deixar la 
brossa dins de l’horari establert 
què podem fer?

Sí un dia no podeu fer-ho
dins de l’horari establert, 

podeu fer ús de les àrees 
d’emergència que hi ha amb 
aquesta finalitat.

Què passa si 
no ho fem bé?

Q
u
è 

p
a
ss

a 
si

 n
o
 h

o
 f

em
 b

é?
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➜➜Les àrees

d’emergències

Què són les àrees d’emergència?

És un espai destinat als usuaris que excepcionalment 

no poden adequar-se, per raons diverses, als horaris 

establerts pel servei de recollida porta a porta. 

Què hi podem portar?

La fracció orgànica i el rebuig.

Qui en pot fer ús?

L’àrea d’emergència només la poden utilitzar els veïns 

i les veïnes de l’Arboç. 

Com ho hem de fer?

Els ciutadans que en facin ús hauran de deixar la bros-

sa sempre ben seleccionada i a dintre del contenidor 

corresponent. I si es tracte d’orgànica, en bosses com-

postables.

On les trobarem?
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La
deixal leria

P
là

n
o
l

A quina deixalleria podem anar?

Els veïns i les veïnes de l’Arboç podem anar a la 

deixal leria que té el Consel l Comarcal del Baix  

Penedès.

On la trobarem?

A l’avinguda dels Masets, 2, dins del polígon in-

dustrial dels Masets, de Bel lvei, hi trobarem la 

deixalleria Comarcal del Baix Penedès.

• de dil luns a divendres: 

  de 9 a 13 h i de 15 a 18 
• dissabte: de 9 a 14 h
• Telèfon: 977 66 26 83

Què podem dur a la deixalleria?

HOrArI:

Els usuaris poden dipositar, de forma selectiva, 

diferents tipus de residus per als quals no hi ha 

un sistema de recollida porta a porta ni uns con-

tenidors específics al carrer.

 

Pneumàtics ➜

Fluorescents i làmpades de  ➜

    vapor de mercuri 

Bateries ➜

Dissolvents ➜

Pintures i vernissos ➜

Piles ➜

Olis minerals usats ➜

Ferralla i metalls ➜

Tèxtils  ➜

Olis vegetals usats ➜

Poliexpan ➜

Mobles i altres ➜

Electrodomèstics  ➜

Ferralla electrònica (ordinadors, petits   ➜

    electrodomèstics, aparells electrònics...)

Fustes ➜

Restes de poda o jardineria ➜

Runes i restes de la construcció   ➜

    d’obres menors
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I de les andròmines, els trastos vells 
i els electrodomèstics què en fem?

➜➜Les andròmines

➜
➜

Le
s 
an

d
rò

m
in

es

Les andròmines, els trastos vells i els electrodomèstics es recolliran tots 

els dijous, porta a porta, als habitatges que hagin sol·l icitat 

aquest servei prèvia trucada telefònica a l’Oficina d’Atenció 

Ciutadana de l’Ajuntament de l’Arboç, al telèfon: 977 67 00 83.

Cada dijous se’n recol l iran un màxim de 30 domicil is.

Cal deixar l’andròmina i/o el trasto vel l davant de la porta 
de casa.

Fora del dia de recoll ida no es pot deixar cap andròmina 

ni trasto vel l al carrer.
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per a més informacióEdita� : Ajuntament de l’ARBOÇ

Impressió, disseny i muntatge:�  
El Vallenc, s.l. Plaça de la Torratxa, 
s/n - 43800 Valls - Tel. 977 60 04 
35 - 977 60 25 52 - E-mail: elva-
l lenc@tinet.org

Dipòsit legal:�  T-1.192-03
••• oficina d’Atenció Ciutadana: 977 67 00 83

••• Al telèfon: 902 73 37 60

••• A l’e-mail: portaaporta@arbocenc.cat

••• I també podeu visitar el web: www.arbocenc.org

us podeu ad reça r a:

Aquest butlletí està 
imprès en paper 
reciclat, ecològic i 
l l iure de clor i amb 
tintes ecològiques.


