
PORTADA

CAMPANYA  
DE REFORÇ  

PER A  
FOMENTAR:

L’Ajuntament d’Olèrdola fa un temps que està 

detectant abocaments de residus als voltants dels 

contenidors de la via pública, àrees d’emergència 

i medi natural (mobles i trastos vells, restes de 

poda, runa, fustes...), llocs no aptes, ni permesos 

per a dipositar-los. Aquests fets provoquen, massa 

sovint, haver de derivar a les empreses de neteja 

viària, recollida d’escombraries, jardineria i també la 

brigada municipal a recollir-los, provocant alteracions 

en de les tasques diàries d’aquests serveis. 

Per aquests motius, l’Ajuntament d’Olèrdola 

creu necessari reforçar, recordar i informar dels 

serveis municipals que disposen els ciutadans 

per a emmagatzemar els residus correctament a la 

vegada que se’n fomenta el seu reciclatge i la seva 

reutilització. 

PER UNA OLÈRDOLA MÉS NETA,  

SIGUEM CÍVICS!

ENTRE TOTS  

HO PODEM FER POSSIBLE! 

AVANTATGES  
DE LA RECOLLIDA  
D’OLIS I DE ROBA:

RECOLLIDA D’OLIS DOMÈSTICS:
- Ajudem a preservar el medi 

ambient.
- El reciclem per a fer biodièsel  

(que produeix un 80% menys 
d’emissions).

- Prohibit abocar-lo per l’aigüera 
perquè malmet les canonades i 
contamina el mar i els rius. 

RECOLLIDA DE ROBA USADA:
- Serà reutilitzada.
- Una part del benefici es 

destinarà a l’ajuda infantil.

RECOLLIDA D’OLIS 
DOMÈSTICS I ROBA USADA:

CONTENIDORS D’OLIS I DE ROBA:  

- MOJA: A l’àrea d’emergència  
i al carrer Rafael de Casanovas 
(davant de Cavas Hill). 

- SANT MIQUEL D’OLÈRDOLA:  
A l’àrea d’emergència.

- SANT PERE MOLANTA:  
A l’àrea d’emergència i al carrer 
Sant Roc, davant de l’escola. 

- DALTMAR: A la deixalleria i a la 
zona esportiva, al costat dels con-
tenidors de recollida selectiva.

- CAN TRABAL: Davant de la zona 
esportiva i al carrer Moja, al costat 
dels contenidors de recollida 
selectiva.

- LA RECTORIA: al costat dels con-
tenidors de recollida selectiva.

LA RECOLLIDA DE MOBLES 
I TRASTOS VELLS

L’ÚS DEIXALLERIES

LA RECOLLIDA ROBA I OLIS

AJUNTAMENT D’OLÈRDOLA
(ALT PENEDÈS)

AJUNTAMENT D’OLÈRDOLA
(ALT PENEDÈS)



INTERIOR

RECOLLIDA 
DE MOBLES, 

ELECTRODOMÈSTICS  
I TRASTOS VELLS:

- Cada PRIMER i TERCER 
DIVENDRES de cada mes.

- Prèviament, caldrà concertar  
la recollida a l’ajuntament.  
Telèfon: 93 890 35 02. TRUCA!

- Està totalment PROHIBIT 
l’abandonament a la via pública 
i medi natural.

- Servei GRATUÏT.

ÚS DE LES DEIXALLERIES:

Al municipi d’Olèrdola  
hi ha TRES deixalleries:

VILAFRANCA DEL PENEDÈS:

- On? Camí de la Pedrera s/n, davant 
del CAAD Penedès. 

- Horari: De dilluns a divendres de 9 
a 13 i de 16 a 19 h i dissabtes de 9 a 
14 i de 16 a 19 h.

POLÍGON SANT PERE MOLANTA:

- On? Av. Montserrat nº 58.

- Horari: Dilluns de 9 a 13 hores. 
Divendres de 9 a 13 i de 16 a 19 
hores. Dissabtes de 9 a 14 hores.

DALTMAR:

- On? Av. Sant Miquel d’Olèrdola s/n.

- Horari: Divendres no festius de 15 a 
18 h i divendres de 9 a 14 h.

AVANTATGES DE L’ÚS DE 
LES DEIXALLERIES:

- Bonificacions: DESCOMPTES  

d’un 25% de la taxa 

d’escombraries si s’utilitza un 

MÍNIM de 24 vegades/l’any. 

- Com? Cal demanar la CARTOLINA 

ACREDITATIVA A L’AJUNTAMENT. 

Es segellarà cada viatge que s’hi 

faci però amb un màxim d’una 

vegada/dia. 

- Fins quan? La CARTOLINA fins el 

31 de desembre i la BONIFICACIÓ 

fins l’1 de febrer de cada any. 

- Servei GRATUÏT.

- Si TOTS utilitzem les deixalleries 

afavorim el reciclatge i la 

reutilització, i ajudem a construir 

una Olèrdola més respectuosa o 

cívica.


