DA SELECTIVA
RECOLLIDA
DADES...

EL MATERIAL VOLUMINÓS

L’any 2007 al Perelló es van recollir
1.374.483 quilos d’escombraries
(als anteriors contenidors verds), el
que equival a 417 quilos per persona
per un total de 3.300 habitants.

Existeix el servei de recollida a domicili de material voluminós com somiers,
matalassos, mobiliari, etc.
Només cal que truquis a les oficines de l’Ajuntament i t’apuntis a la llista.
El Servei és mensual.

Els residus reciclables recollits,
sense tenir en compte els de la
deixalleria, van ser: paper,
49.154 quilos; vidre,
55.355 quilos;
envasos, 25.072 quilos.

I QUÈ FEM AMB...
Els medicaments: no s’han de llençar mai al cubell de
les escombraries ni barrejar amb altres envasos ni deixalles.
Cal dipositar-los als contenidors que es troben a
les farmàcies adherides a la recollida i al CAP.

Aquesta producció de residus
municipals i l’escàs reciclatge
que se n’ha fet dels mateixos
és el que es pretén canviar
amb la implantació del nou
sistema de recollida selectiva
d’escombraries.

Les piles: les hem de dipositar als contenidors de piles.
Al vestíbul de la planta baixa de l’Ajuntament en tenim dos.

LA DEIXALLERIA MUNICIPAL

Per qualsevol dubte o consulta no dubteu en posar-vos
en contacte amb l’Ajuntament:
...veniu a les oficines de la primera planta de l’Ajuntament.
...truqueu al 977490007

Què hi podem portar?
Electrodomèstics
Pots de pintura
Productes químics
Material voluminós
Neumàtics
Tèxtils
Fusta
Productes d’informàtica que contenen tinta
L’oli de cuinar
Cosmètics caducats
Altres residus
Cartrons, paper, vidre i envasos de gran volum.
I recorda que no cal que vagis cada vegada a la deixalleria.
Vés-hi quan tinguis una pila de residus acumulats.
Horari:
Dilluns i dijous de 15.00 a 18.00 hores
Dimecres i dissabtes de 10.00 a 13.00 hores.
És important que portem els residus a la deixalleria quan
estigui oberta, no s’han de deixar les deixalles davant
la porta d’entrada.

..consulteu la secció de medi ambient de la web:
www.elperello.cat

FRACCIÓ RESTA
On va?
Es trasllada als abocadors
controlats on les deixalles i
residus es van compactant
per formar diverses capes
que es van succeint
amb d’altres de terra i runa.
En què es transforma?
Aquest tipus d’abocadors
suposen un problema per la
població veïna i pel sòl i
atmosfera que els envolta ja
que si no hi ha un control
exhaustiu i les instal·lacions
són les adequades, poden
provocar filtracions en el
subsòl i en el medi, a banda
de les molèsties de tenir
constantment camions
carregats de residus
circulant pròxims a la població.

PAPER I CARTRÓ
On va?
A les plantes de reciclatge
se separen els diferents
tipus de paper i es converteixen
en grans bales de paper triturat,
de les que se’n obté pasta
de paper.
Aquesta es planxa, s’embolica
en bobines i esdevé
paper reciclat.
En què es transforma?
S’utilitza per fer noves capses,
paper d’embalar i sacs per a
la construcció. També es
fabriquen objectes de papereria
i s’usa per la impressió de
revistes, diaris i llibres i
paper higiènic.

EL VIDRE
On va?
Es trasllada a les plantes
de tractament, on es fa una
anàlisi per conèixer el grau
de neteja necessari.
Uns detectors automatitzats
controlats per ordinador duen a
terme la depuració definitiva.
Després el vidre ja és a punt
per crear nous envasos.
En què es transforma?
En ampolles, pots, gots i
altres objectes de vidre.
El vidre és 100% reciclable i es
pot reciclar més de 40 vegades
perquè manté el 100% de les
seves qualitats.

ELS ENVASOS
On va?
Es porten a la planta de
triatge on se separen
els diferents materials.
Cada material es compacta,
s’embala, s’emmagatzema i
es distribueix als centres
de reciclatge.
En què es transforma?
En bosses i envasos de plàstic,
carpetes, papereres,
mobiliari urbà, materials de
construcció, etc.

LA FRACCIÓ ORGÀNICA
On va?
Les restes orgàniques es
porten als Ecoparcs, on se’n
fa una gestió controlada.

En què es transforma?
La fracció orgànica més neta
de materials que no siguin
orgànics s’utilitza per obtenir
compost, un adob útil
per a l’agricultura, la jardineria
i gas.

FRACCIÓ RESTA
(el contenidor gris)

SÍ

Residus d’escombrar
Les bosses de l’aspiradora
Compreses, bolquers i tampons
Les burilles de les cigarretes
El cotó fluix, les tiretes
El paper metal·litzat de
l’interior dels paquets de tabac
La sorra dels gats
Bolígrafs, llapis usats.

NO

Fracció orgànica, vidre, plàstic i
paper que puguis tirar als
contenidors de recollida
selectiva.

Us agraïm la vostra col·laboració en
el respecte del nostre entorn.

Imprès en paper reciclat, procedent de la recollida selectiva
Disseny i impressió: Gonzalvoimatge
D.L: T-1798/2008

Entre tots cuidem el nostre poble.

EL PAPER I EL
CARTRÓ
(el contenidor blau)

EL VIDRE
(el contenidor verd)

ELS ENVASOS
(el contenidor groc)

SÍ

SÍ

Ampolles de vidre
Pots de conserves, salses i etc
Gots, copes
Gerres
Cendrers
Vidre que no sigui forjat.

SÍ

Diaris, revistes, sobres i
llibretes sense espirals
Capses de cartró
Envasos de paper
Paper d’embolicar regals
La publicitat de les bústies
Paper imprès
Les oueres de cartró
El cartró dels paquets de tabac.

NO

Paper carbó, plastificat o de
cel·lofana
Tovallons de paper o cuina
usats
Fotografies
Tetrabrics
Papers amb espirals
Metàl·liques, grapes o clips
Paper de fax tèrmic
Bosses de plàstic.

Recorda...

Vidres de finestres o altres
vidres trencats que
continguin filferros
Miralls
Bombetes i fluorescents
Taps i xapes de les ampolles
Ceràmica
Pots buits que hagin contingut
medicaments
Bosses de plàstic.

Recorda...
1. Buida els envasos de vidre abans de
llençar-los.
2. Retira’n els taps i els plàstics que
envolten els taps.

NO

Envasos que hagin contingut
productes o aerosols tòxics i
medicaments
Suros i gomes
Paper, vidre i restes de menjar.

1. Els cartrons grans els has de tirar
plegats dins al contenidor.

3. No tiris el vidre dins d’una bossa de
plàstic. El vidre es tira sol. Quan acabis
tira la bossa al contenidor groc.

2. Has de tirar el cartró i el paper sense
bossa de plàstic, quan acabis tira la bossa de plàstic al contenidor d’envasos.

4. No abandonis el vidre al costat del
contenidor, pot ser perillós.

1. Has de dipositar els envasos buits.
Et serà més còmode fer-ho dins d’una
bossa de plàstic.

Reciclant el vidre s’estalvia fins al 32%
de l’energia necessària per fer-ne un de
nou.

2. Doblega els brics i aixafa les ampolles
perquè ocupin menys espai.

Reciclar el vidre disminueix la contaminació atmosfèrica en un 20% i la de les
aigües en un 50%.

3. No abandonis els envasos al costat
del contenidor.
Els has de dipositar a dins.

El paper es pot reciclar fins a 6 vegades.

Ajuntament del Perelló

NO

Llaunes de refrescs, de
conserves i d’esprais no tòxics
(al dors hi figura el punt verd)
Tetrabrics
Bosses de plàstic i bosses mig
de paper i de plàstic
Paper d’alumini i de film
Safates de porexpan
Envasos de iogurts i altres
recipients domèstics per
aliments
Gots, plats i coberts de plàstic
Oueres de plàstic
Caixes per ampolles
Embolcalls dels paquets
de tabac
Taps i xapes de les ampolles de
vidre i plàstic
Tot tipus de plàstics i envasos
identificats amb el punt verd.

Al reciclar una tona de paper se salven
17 arbres de mida gran, s’estalvien 440
mil litres d’aigua, 7600 kw d’energia
elèctrica i 2 m3 d’espai a l’abocador.

Recorda...

FRACCIÓ ORGÀNICA
(el contenidor marró)

SÍ

Restes de menjar
El marro del cafè sense
el plàstic
Els sobres d’infusions
Els taps de suro
Les closques d’ous, marisc, i
fruits secs
El paper de cuina i mocadors
bruts de restes de menjar
Les flors seques i les restes
vegetals.

NO

Vidre, paper, cartró, plàstics i
altres residus.

Recorda...
1. La bossa de les restes orgàniques ha
d’estar ben tancada per evitar les males
olors.
2. No deixis les bosses dalt o al costat
dels contenidors. Les bosses s’han de
tirar dins.
3. No llencis líquids dins de la bossa
d’orgànic.
Dels 14 milions de tones Dels 14 milions
de tones d’escombraries que es generen
a l’estat espanyol, un 14% es tracta per
obtenir 600 mil tones d’adob.
El compost que sorgeix de la matèria
orgànica augmenta la fertilitat i la porositat dels sòls i els fa més resistents a
la sequera.

