
ENVASOS: 
Envasos de plàstic, safates i 

embolcalls, bosses, llaunes i brics. Es 
duu a planta de selecció i la majoria 

es recicla.

RESTA: 
No es poden llençar residus reciclables 
en aquest contenidor. Només residus no 
reciclables. Es porten a la incineradora.

VOLUMINOSOS: 
Servei gratuït de recollida de mobles i 
electrodomèstics prèvia concertació telefònica al 
93.790.55.60 (els dimarts, dimecres i divendres).

RESTES VEGETALS: 
Restes del jardí no llenyoses en sacs cedits per 
l’Ajuntament gratuïtament. Servei gratuït de 
recollida de restes vegetals no llenyoses prèvia 
concertació telefònica al 93.790.55.60.

OLI DE CUINA: 
De l’oli se’n fa biodièsel. Comptem amb dos 
aparells recol·lectors/dispensadors de pots per 
reciclar l’oli domèstic. Podeu recollir el vostre pot 
a l’Ajuntament gratuïtament. 

TÈXTIL: 
Només roba neta i en bon estat. S’aprofita per 
segona mà i per draps industrials. Hi ha dos 
contenidors per a la recollida de roba.

PILES I BOMBETES: 
Els contenidors es troben en alguns comerços i 
dependències municipals. És important que les 
reciclem per evitar la contaminació en aigües i 
el subsòl. 

DEIXALLERIA: 
Els residus especials (olis minerals, fluorescents, 
bateries, pintures, aerosols,...) i els residus 
valoritzables (ferralla, fusta, tèxtil, runa, vidre pla, 
restes de poda, aparells electrònics,...) s’han de 
dur a la deixalleria mancomunada amb El Masnou i 
Teià. Aquest servei és gratuït per als particulars. 

DEIXALLERIA MÒBIL: 
Una setmana de cada mes ens visita la deixalleria 
mòbil. Consulteu-ne les dates i materials que s’hi 
poden dur al web www.ladeixalleria.cat.

On va cada residu? 

FRACCIÓ ORGÀNICA: 
Brossa d’origen vegetal, animal, 
paper de cuina,... Cal separar-la bé, 
cap plàstic ni altres residus que la 
puguin contaminar, cal emprar bosses 
compostables. Es transforma en 
compost.

PAPER I CARTRÓ: 
Paper, cartró, diaris, revistes. El cartró 
ben plegat. Se’n fa paper i cartró 
reciclat.

VIDRE: 
Pots i ampolles sense bossa, ni taps. 
Se’n fa vidre reciclat.

I les altres recollides?

L’Ajuntament ha posat en marxa un nou sistema de recollida 
de residus que inclou importants canvis respecte del servei 
actual, amb la voluntat de fer un salt qualitatiu, millorar els 
resultats del reciclatge i racionalitzar i endreçar les àrees de 
recollida.

Actualment Alella recicla poc menys del 35% dels seus 
residus, tres punts per sota de la mitjana de Catalunya (38% 
l’any 2013). 

Si tenim en compte que el 84% del pes de la brossa 
domèstica és reciclable (fraccions orgànica, vidre, envasos 
lleugers i paper i cartró) i que segons el Programa general 
de prevenció i gestió de residus de Catalunya 2013-2020 
(PRECAT20) d’aquí cinc anys s’ha de reciclar el 60% dels 
residus, encara tenim molt de camp per recórrer i millorar. 

Per avançar cap a aquests objectius, l’Ajuntament aposta per 
apropar el reciclatge a la ciutadania, amb la creació d’àrees 
completes amb contenidors per a totes les fraccions dels 
residus en tots els punts de recollida.

Així, no haurem de desplaçar-nos a dues àrees diferents 
per poder reciclar i es facilitarà sensiblement la separació 
correcta. 

Ara, per tant, per aconseguir que el sistema sigui eficaç, 

és indispensable el compromís i participació de tothom, 

perquè  tots som responsables i podem donar vida als 

residus!



Si teniu algun dubte, 
voleu fer alguna consulta o 

obtenir més informació podeu 
trucar al 

telèfon 640 64 76 71 
o enviar un missatge per 

WhatsApp 
(fins el 31 de maig).

I no oblidem, de nosaltres depèn: 

Reduir  +  Reutilitzar  +  Reciclar

Per què hem de reciclar?

A més de disposar de contenidors per a totes les fraccions 
en totes les àrees de recollida, el nou servei incorpora més 
millores, d’entre les quals:

-  Substitució de tots els contenidors per  nous 
contenidors de 1100 litres, amb els colors de cadascuna 
de les fraccions.

-   Actuacions de millora de les àrees de recollida, amb 
la instal·lació de tancaments de fusta en un 25% de les 
àrees i abraçadores a la majoria d’altres àrees.

-    Increment de la freqüència del manteniment i neteja 
interna i externa dels contenidors i de les seves ubicacions.

-  Adquisició d’un segon vehicle nou que permetrà 
incrementar les freqüències de recollida.

-   Segregació dels residus comercials en sectors d’alta 
concentració, amb la creació de tancats d’ús exclusiu per 
als establiments.

-    Millora del servei gratuït de recollida de voluminosos, 
restes vegetals no llenyoses, oli domèstic i roba.

-     El nou servei pretén millorar la imatge del servei i dels 
elements de la recollida, i també, garantir una recollida 
eficient, ràpida i àgil de totes les fraccions.

Novetats del nou servei

L’Ajuntament les següents bonificacions fiscals en matèria de 
residus:
-Recollida bosses compostables(10%). 
-Deixalleria (10% de 6-9 entrades, o 20% 10 o més entrades). 
-Compostatge casolà(20%). Podeu sol·licitar un compostador 
a l’Ajuntament.

I recordeu

Reciclar correctament comporta nombrosos beneficis 

ambientals i la disminució dels impactes a la salut i 

al medi ambient que genera la incineració de residus.

Però també diversos beneficis econòmics:

- Retorns per la venda de materials a les plantes de 

reciclatge.

- Estalvi dels costos d’incineració de les tones 

reciclades.

- Retorns de l’Agència de Residus per les tones recollides 

selectivament.

Tanmateix, no hem d’oblidar que el reciclatge és l’últim 

pas del procés; en primer lloc hem d’aconseguir reduir 

la generació de residus, després reutilitzar tot allò que 

es pugui, i només després, optar pel reciclatge com a 

darrera opció.


