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Especial Porta a Porta

Arriba el sistema de recollida Porta a Porta
El proper dia 29 de maig comença la recollida Porta a Porta (d’ara endavant PaP) de tots els residus 
menys del vidre. Aquest sistema és obligatori per a tothom. La recollida es farà sempre a partir de les 
10 de la nit, per tant caldrà treure les escombraries al vespre del mateix dia 29. Com que serà dimarts 
s’haurà de treure la orgànica i paper i cartró (veure calendari). 
Pels masos i disseminats on no arribi el PaP, s’estan construint uns recintes tancats de contenidors als 
que s’hi podrà accedir amb la targeta codificada de la deixalleria. (Com s’explicava al BIM del mes de 
març). Al plànol de la pàgina següent hi ha remarcades les zones on sí és farà el PaP. 

En el servei PaP setmanalment hi haurà 3 dies de recollida de l’orgànica, 2 dies d’envasos, 1 dia de 
paper i 1 dia de rebuig. El dia 29 de maig al matí es retiraran tots els contenidors del carrer excepte 
els del vidre.
Amb el propòsit de donar la màxima informació sobre el nou servei s’ha dissenyat la campanya d’im-
plantació del nou model de recollida de residus. La campanya d’implantació inclou punts informa-
tius, penjada de banderoles, xerrades informatives (específiques per a entitats relacionades amb fes-
tes populars, gent gran, col·lectiu immigrant, treballadors municipals, usuaris del pavellons, públic 
en general), repartiment dels cubells i d’un horari-imant, carta personalitzada per bústia, jornada a 
l’escola i festa de comiat dels contenidors i d’inici del nou servei.
En aquest mateix BIM especial i en altres informacions que us aniran arribant a casa en trobareu tots 
els detalls. 

En les properes pàgines veureu l’esquema sobre què va a cada contenidor i els serveis de recollida co-
mercial del municipi. Finalment hi trobareu un llistat amb totes les activitats programades per donar 
la benvinguda a aquest nou sistema de recollida. 
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ORGÀNICA Restes de meNjAR
tAmBÉ  altres residus compostables com:
Paper de cuina i tovallons i tovalles de paper (no pintats ni setinats)
Taps de suro, bosses d’infusions, vaixella compostable... 
I tAmBÉ petites restes de plantes  que càpiguen al vostre cubell. 
NO volums grans o plantes llenyoses, que van a la deIXALLeRIA 

ReCORdeU que cal mantenir els contenidors en les correctes condicions d’higiene i frescor per evitar 
fermentacions i males olors abans d’hora. UtILItZeU la bossa compostable en els cubells de 10 i 20 litres.

PAPeR I CARtRÓ
NO papers tractats com encerats per 
embolicar, plastificats o adhesius, que 
van a RestA.
NO cartrons de llet o suc..., que són 
envasos i van al GROC

ReBUIG
NO ReCICLABLe
Pols d’escombrar no contaminada, 
embolcalls tacats de carn o peix, 
residus del bany i tèxtil sanitari, 
papers tractats (encerats, adhesius, 
plastificats...), mocadors de mocar, 
burilles i cendres... i POCA COsA 
mÉs.

VIdRe
NO vidre pla, porcellana o 
ceràmiques, que van a la 
deIXALLeRIA

deIXALLeRIA
Els altres residus que no 
van al servei del carrer, en 
les condicions que indica 
el reglament.

ELCOmeRÇDE LA seLVA

eNVAsOs 
tOt ALLÒ que serveix per envasar, tapar o embolicar que no sigui ni de cartró ni vidre.
FINs I tOt plats i gots de plàstic i film de plàstic i alumini

NO envasos buits però amb restes de residus especials que es queden impregnats (coles, pintures, 
olis...), que van a la deIXALLeRIA.
NO objectes no envàs, que van a la deIXALLeRIA.

Les safates o altres embolcalls tacats de carn o peix van a RESTA, però el servei porta a porta 
admet que els grans productors en desviïn també a ENVASOS per a la seva comoditat.

R e C I C L A

mÉs INFORmACIÓ:  
872 012 018 · laselvarecicla@noraselva.cat 
www. laselvarecicla.cat 

Guardeu els contenidors o materials 
dins les vostres dependències, en 
condicions correctes d’higiene i 
frescor, sobretot la fracció orgànica.

Traieu-los al vespre abans de les 
22 h davant la porta de l’establiment 
o l’espai acordat amb l’empresa 
de recollida (que no molestin els 
vianants).

Retireu els contenidors buits de la 
via pública l’endemà al matí.

Canvis per dies festius. En general els dies festius no hi ha servei. Els únics dies festius en què es 
manté el porta a porta i es podran treure els residus es comunicaran anualment.

Per a la fracció orgànica, 
envasos, paper i resta

SERVEIS COMERCIALS DE RECOLLIDA DE RESIDUS A VILOBÍ D’ONYAR

LA DEIXALLERIA
pels altres residus que no admet el porta 

a porta

CONDICIONS DELS 
CONTENIDORS 
COMERCIALS

OBLIGATORIETAT: El contenidor de fracció orgànica lliurat pel servei és 
obligatori, ja que està identificat amb un xip electrònic que permet conèixer l’ús 
que en fa l’establiment. La resta de materials es poden dipositar directament 
en bossa i el cartró comercial, plegat i lligat. Si genereu volums més importants 
contacteu amb el servei de recollida.

PROPIETAT: El servei lliura gratuïtament 1 contenidor per a cadascuna de les 
fraccions que necessiteu i cobra la resta d’unitats demanades.

ELS COMERÇOS i PROFESSIONALS 
hi podeu portar els altres residus que 
genereu sense superar les quantitats 
màximes que permet el reglament 
comarcal per visita a la deixalleria. 

LES INDÚSTRIES hi podeu portar 
residus no especials respectant també 
les quatitats màximes que pot admetre 
el servei.

Per utilitzar la deixalleria cal donar-
se d’alta en el servei en els horaris 
d’obertura de la instal·lació i obtenir la 
targeta de la deixalleria.

HORARIS DE LA DEIXALLERIA
Hivern (del 16 de setembre al 30 de juny)
Dimarts de 16 a 19 h
Dimecres  de 10  a 14 h
Divendres de 15  a 19 h
Dissabte de 10  a 14 h
Estiu (de l’1 de juliol al 15 de setembre)
Dimarts de 16  a 19 h
Dimecres de 9  a 13 h
Divendres de 16  a 20 h 
Dissabte de 9  a 13 h

Dipositeu-lo als contenidors de vidre del carrer, alguns dels quals han estat 
substituïts per models VACRI, que disposen d’un sistema d’elevació i buidat dels 
bujols adaptats a aquest sistema.

EL VIDRE

DILLuNS DIMARTS DIMECRES DIjOuS DIVENDRES DISSABTE DIuMENGE

Orgànica Paper i cartró Orgànica Envasos Rebuig

Només allò 
que no es 

pot reciclar

Orgànica Envasos

    

FRACCIÓ VEGETAL 
En contenidor xipat i en els mateixos horaris que la fracció orgànica
DIMARTS – DIJOUS –  DIUMENGE

A la porta de l’establiment, el matí del primer dimecres de cada mes amb 
sol·licitud prèvia a l’ajuntament (972473026).

RECOLLIDA DE 
TRASTOS

 
FRACCIÓ VEGETAL

MéS INFORMACIÓ:  
872 012 018 · laselvarecicla@noraselva.cat 
www. laselvarecicla.cat 



www.facebook.com/vilobidonyar
www.instagram.com/ajvilobidonyar

www.vilobidonyar.cat

Del dimecres, 16 de maig al dissabte, 19 de maig - Dime-
cres dijous i divendres de 16:30 h a 19:30 h i divendres i 
dissabte de 10 a 13 h 
Repartiment dels cubells pels veïns de Salitja, 
Sant Dalmai, urbanitzacions i disseminats
Sala dels Passos Perduts

Del dimecres, 23 de maig al dissabte, 26 de maig - Dime-
cres dijous i divendres de 16:30 h a 19:30 h i divendres i 
dissabte de 10 a 13 h 
Repartiment dels cubells pels veïns de Vilobí
Sala dels Passos Perduts

Del dijous, 17 de maig al dilluns, 28 de maig 
Repartiment de contenidors grans als comerços 
(els cubells de FORM i Fracció vegetal es recullen 
als punts informatius)

Dimarts, 22 de maig - 20 h 
Xerrada per a nouvinguts
Can Roscada

Dissabte, 26 de maig - 17:30 h a 20 h 
Festa de comiat dels contenidors i inici nou servei
Pati de l’escola

Dimecres, 30 de maig - 20 h 
Xerrada per a usuaris habituals dels equipaments 
públics
Can Roscada

Dissabte, 16 de juny - 10 h 
Taller de compostatge
Can Roscada

Properes convocatòries sobre la campanya Porta a Porta

Per a més informació sobre el Porta a Porta                                                     
Telèfon: 607 215 812
Correu electrònic i web: laselvarecicla@noraselva.cat 
www.noraselva.cat

I també el telèfon d’atenció ciutadana habitual de l’empresa NORA: 872 012 018

Divendres, 4 de maig - 14:30 h a 17:30 h 
Punt informatiu 
Passatge Pompeu Fabra de Vilobí  (davant de l’escola)

Dissabte, 5 de maig - 10 h a 13 h 
Punt informatiu
Plaça de l’Església de Salitja 

Dijous, 10 de maig - 20 h 
Xerrada de presentació del funcionament del sis-
tema Porta a Porta i resolució de dubtes
Teatre de Can Sagrera

Dissabte, 12 de maig - 10 h a 13 h 
Punt informatiu
Plaça de la Crosa de Sant Dalmai

Dilluns, 14 de maig -10 h 
Xerrada per a gent gran (informació i repartiment 
de cubells)
Can Roscada

Dilluns, 14 de maig - 16:30 h a 19 h 
Punt informatiu amb inflable per reciclar saltant
Pati de l’escola de Vilobí

Dimarts, 15 de maig - 9:15 h 
Visita de la planta de compostatge de Santa Colo-
ma
Sortida amb bus gratuït a l’aparcament del Carrer de 
Santa Margarida i tornada a les 12:30 h

Dissabte, 16 de maig - 10 h 
Taller de compostatge
Can Roscada


