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RESIDUS SÒLIDS URBANS
La recollida de brossa porta a porta i als contenidors: situació actual i oportunitats de millora

!

A Arenys de Munt generem entre 4.700 i 5.100 tones anuals de residus sòlids urbans, a raó d’uns 1,5-1,7 kg
per habitant i dia. La recollida i tractament d’aquestes tones de residus ens costa uns 80 € per habitant, la
qual cosa representa uns 695.000 € cada any.

LA IMPORTÀNCIA DE LA
RECOLLIDA SELECTIVA

la quantitat de fracció resta o important que no tingui barrejats
rebuig, destinada a tractament elements impropis per tal d’obtenirfinalista (abocador o incineradora), ne compost de qualitat i retorns
Arenys de Munt va ser pioner en degut a l’elevat cost que suposa la econòmics per part de l’Agència
la implantació de la recollida seva gestió i als impactes ambientals Catalana de Residus. Durant l’any
selectiva porta a porta l’any 2002. que ocasiona. Per cada tona de 2013, per cada tona de fracció
En els últims anys, la qualitat de la fracció resta o rebuig que hem de orgànica recollida hem estalviat
recollida selectiva a la nostra vila tractar paguem 52€.
uns 34 €. I a més qualitat de la fracció
ha empitjorat, el percentatge de
orgànica, més estalvi. El percentatge
recollida selectiva sobre el total de En canvi, la recollida selectiva, de residus impropis barrejats en
brossa recollida està al voltant del a més dels positius efectes la fracció orgànica va ser del 4,6%
35%, lluny dels valors entre el 60 i mediambientals, permet obtenir durant el primer trimestre de l’any
el 80% de recuperació dels residus retorns econòmics per part de 2013, i hem de destacar que durant
generats en els municipis catalans l’Agència de Residus de Catalunya el primer trimestre de 2014 ha estat
que tenen implantat el sistema porta perquè es poden reciclar els residus. del 3,9%.
a porta en tot el terme municipal.
Per cada tona d’envasos rebem 30
€. El 2013 vam recollir un total de L’estalvi econòmic amb una bona
Si els veïns i veïnes d’Arenys de Munt 169,49 tones d’envasos, la qual cosa recollida selectiva és evident. A
millorem la recollida selectiva, representa 5.085 € d’ingressos. Per més de la recollida porta a porta,
el cost d’aquest servei serà més
econòmic per a l’ajuntament i,
ESTALVI ECONÒMIC AMB LA RECOLLIDA SELECTIVA
conseqüentment, es podrà abaratir
PER CADA TONA DE PAPER ESTALVIEM 120 €
la taxa. Amb una bona recollida
PER CADA TONA D’ENVASOS ESTALVIEM 30 €
selectiva
s’incrementen
els
PER CADA TONA D’ORGÀNICA ESTALVIEM 34 €
ingressos pels sistemes integrats
de gestió, venda de materials i
EL REBUIG SUPOSA UNA MAJOR DESPESA
retorn de cànons. A més d’aquest
QUE HEM DE PAGAR ENTRE TOTS
clar avantatge econòmic, separar
correctament els residus des de casa
facilita la seva reutilització i el seu
reciclatge, comporta una disminució
recordem que a Arenys de Munt
del consum d’energia, redueix la cada tona de paper i cartró rebem disposem de 21 contenidors de
contaminació atmosfèrica i de les 120 €, i per això l’any passat vam paper i cartró, 23 contenidors
aigües, i permet estalviar recursos tenir un ingressos de 19.220 €.
d’envasos, i 35 contenidors de
naturals.
vidre, i de la Deixalleria municipal
És especialment important reduir Pel que fa a la fracció orgànica, és mancomunada.
QUILOS D’ESCOMBRARIES RECOLLITS A ARENYS DE MUNT - ANY 2013
PAPER/CARTRÓ

ENVASOS

ORGÀNICA

VIDRE

REBUIG

OLI

PILES

PORTA A PORTA

95.780

116.200

633.680

-

646.920

-

-

CONTENIDORS

64.390

53.290

-

193.060

1.397.560

5.990

1.080

TOTAL

160.170

169.490

633.680

193.060

2.044.480

5.990

1.080

LA DEIXALLERIA MUNICIPAL
Tots aquells residus que no tenen
una recollida específica, és a dir residus especials, reciclables o reutilitzables, es poden lliurar a la Deixalleria municipal. Aquest és un servei
compartit amb Arenys de Mar i Sant
Iscle de Vallalta. Durant l’any 2013,
a la Deixalleria s’han registrat 6.851
entrades de material procedent de
domicilis particulars, 1.539 entrades procedents d’activitats econòmiques i 444 entrades procedents
de serveis municipals d’Arenys de
Munt. El 48,9% de les entrades a la
Deixalleria procedeixen d’Arenys de
Munt.
L’ús de la Deixalleria és gratuït per
als veïns i veïnes d’Arenys de Munt
i, amb la corresponent ordenança
fiscal 2014, els habitatges fami-

liars que fan ús de la Deixalleria
vuit vegades l’any tenen un descompte del 10% en la taxa de les
escombraries. Per gaudir del descompte cal disposar de la targeta
d’usuari, que es lliura a la mateixa
Deixalleria.

Actualment també s’apliquen tarifes més econòmiques per als
residus procedents d’activitats
econòmiques que es gestionen a
través de la Deixalleria. Aquesta
reducció de tarifes s’ha aprovat amb
la intenció de col·laborar amb la recuperació econòmica i incentivar el
reciclatge dels residus. Per portar la
runa a la deixalleria, per exemple,
s’havia de pagar 0,0655 €/kg. A partir de l’1 d’agost es paga 0,02 €/Kg,
tres vegades menys. El mateix per la
fusta, que passa de 0,07 €/Kg a 0,02
€/Kg.

Per a més informació sobre freqüència d’ús, materials i descomptes per a particulars, i per al llistat
de tarifes per a la gestió de residus
comercials o industrials consultar a
www.arenysdemunt.cat, a l’Oficina
d’Atenció de la Vila o a la mateixa
Deixalleria.
DEIXALLERIA MUNICIPAL
ADREÇA
Polígon Industrial Torrent d'en Puig
C/ de can Bernat, 61
Arenys de Munt
HORARI
De dilluns a dissabte:
Matí de 9 h a 13 h
Tarda de 16 h a 18 h
Diumenge:
Matí de 10 h a 14 h.
TELÈFON
93.793.89.85

CALENDARI DE RECOLLIDA PORTA A PORTA
Al nucli urbà d’Arenys de Munt el sistema de recollida d’escombraries és porta a porta.
Cada dia cal treure la fracció de brossa separada selectivament davant la porta de casa, en l’horari de 20h a 22h.

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

envasos

orgànica

paper i cartró

DIJOUS
envasos
orgànica*

DIVENDRES

DISSABTE

DIUMENGE

orgànica

resta

orgànica

*També fracció orgànica del 15 de juny al 15 de setembre

RECOMANACIONS PER RECICLAR BÉ
ENVASOS
aixafats o plegats
per reduir-ne el volum

FRACCIÓ ORGÀNICA
aconsellable usar bossa
compostable i cubell

PAPER I CARTRÓ
recomanable en bossa
de paper o caixa de cartró

RESTA
allò que no podem
separar selectivament

exemples de resta o rebuig les burilles de cigarret, la pols d’escombrar o la
1 Són
bossa de l’aspiradora, les compreses, un bolígraf, una fregona, etc.

cal depositar-lo als contenidors específics
3 Elquevidre
hi ha al municipi, sense tap.

recollida extraordinària de bolquers és a diari, amb bosses degudament iden2 La
tificades amb l’adhesiu que facilitem gratuïtament a l’Oficina d’Atenció de la Vila.

comerços tenen una recollida complemen4 Els
tària de brossa orgànica, paper i cartró.

LA RECOLLIDA SELECTIVA
El 64% de la recollida selectiva és rebuig, un percentatge que es podria reduir si es separa correctament

!

RESIDUS DOMÈSTICS
CONTAMINANTS

PILES
Les piles són
un residu
contaminant. Es poden portar a la
deixalleria, a la biblioteca o bé als
comerços que disposen de contenidors específics. Al web www.
arenysdemunt.cat o a l’Oficina
d’Atenció de la Vila es pot consultar
el llistat amb més de 25 establiments col·laboradors en la recollida
de piles.

OLI DE CUINA
L’oli de cuina si es llença
per l’aigüera contamina les
aigües, afecta el funcionament de les depuradores,
i obstrueix desaigües i
claveguerams. Cal recollirlo amb una garrafa o envàs
i dipositar-lo a la deixalleria
o bé als punts de recollida d’oli.
A Arenys de Munt tenim punts de recollida d’oli a la Plaça del Sindicat,
el Rial Bellsolell, l’avinguda Sant
Jordi (davant pavelló), la Crta. de
Lourdes i l’avinguda del Remei.

RECOLLIDA A LES
URBANITZACIONS
La recollida de brossa a les urbanitzacions es fa mitjançant
contenidors selectius. La
recollida selectiva és obligatòria i no es poden abandonar
residus voluminosos fora dels
contenidors.

DISTRIBUCIÓ DE LA
RECOLLIDA SELECTIVA
DE L’ANY 2013

PAPER
5%

ENVASOS
5%

ORGÀNICA
20%

REBUIG
64%

La fracció resta o rebuig (64%) ha estat el
percentatge majoritari durant l’any 2013.
Aquesta fracció conté un elevat percentatge de residus que es podrien reciclar si se
separen correctament

TRASTOS VOLUMINOSOS
El servei de recollida domiciliària de trastos vells i voluminosos és un servei gratuït.
Cal concertar dia i hora al
telèfon 93 790 55 60. L'horari
d'atenció telefònica és de dilluns a divendres de 8 a 19 h

VIDRE
6%

ÀREES D’EMERGÈNCIA
Les àrees d’emergència són
àrees amb contenidors que
només es poden utilitzar en cas
de no poder acollir-se puntualment al sistema porta a porta. Si no se’n fa un bon ús es
converteixen en punts incontrolats d’abocament de deixalles.
Les àrees d’emergència també
seran objecte de la campanya
de seguiment del compliment
de l’ordenança reguladora de la
recollida selectiva
21 CONTENIDORS PAPER i CARTRÓ
23 CONTENIDORS D’ENVASOS
35 CONTENIDORS DE VIDRE

L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA RECOLLIDA DE RESIDUS
L’ordenança estableix sancions per als veïns que incompleixin els criteris de la recollida selectiva

!

A primers de setembre es durà a terme una campanya d’inspecció de la recollida porta a porta i de les àrees
d’emergència. Un cop finalitzada aquesta campanya, l’ajuntament intensificarà l’aplicació de l’ordenança
que estableix sancions als veïns que incompleixin els criteris de la recollida selectiva.

SANCIONS PELS INCÍVICS

EXPEDIENTS SANCIONADORS INICIATS PER INCOMPLIR
L’ORDENANÇA SOBRE LA BROSSA

IMPORT DE LES SANCIONS

7

ORIGEN DOMÈSTIC
ORIGEN COMERCIAL
ORIGEN INDUSTRIAL

175 €
300 €
300 €

Incompliment REITERATIU
fins a 3.000 €

3

GENER - DESEMBRE
2013

GENER - JUNY
2014

En el web de l’ajuntament
www.arenysdemunt.cat, dins
l’apartat “Govern obert. Claredat
i transparència – Requeriments i
sancions” o a l’Oficina d’Atenció de
la Vila (OAV) es poden consultar els
expedients sancionadors iniciats per
incompliment de l’ordenança de la
recollida d’escombraries.

L’ordenança municipal sobre la recollida selectiva defineix el corresponent marc regulador i es pot consultar íntegrament al web www.
arenysdemunt.cat o a l’Oficina
d’Atenció de la Vila. D’acord amb
aquesta ordenança, no es poden
recollir les bosses que contenen brossa barrejada, no separada selectivament, ni les bosses
que es treuen fora del calendari
establert.Les bosses incorrectes
s’identifiquen amb una etiqueta i
el seu propietari les ha de retirar a
primera hora del dia següent. I en
cap cas es poden llençar bosses
d'escombraries a les papereres
de la via pública.
No separar els residus en origen i
no lliurar-los selectivament és una
infracció de l’ordenança municipal
de recollida de residus, així com
un incompliment de la normativa
de residus. Les sancions aplicables van des dels 175 € (origen
domèstic) a 300€ (comercial o
industrial).
El cas de produir-se incompliments reiteratius, les multes poden
arribar fins a 3.000 €.

MILLOR RECOLLIDA SELECTIVA = MÉS ESTALVI + MÉS RESPECTE AL MEDI AMBIENT
AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT
Rambla Francesc Macià, 59
08358 Arenys de Munt
Tel. 93 793 79 80

Aquest L’AJUNTAMENT INFORMA es pot trobar en suport digital a www.arenysdemunt.cat.
Les regidories de Medi ambient i Sostenibilitat i de Participació ciutadana es posen a disposició dels veïns i veïnes per aclarir qualsevol dubte en relació a la recollida d’escombraries
i la corresponent ordenança. Podeu posar-vos en contacte a través del correu electrònic
mediambient@arenysdemunt.cat o concertar cita trucant al telèfon 93 793 79 80.

El cost d’edició, impressió i distribució d’aquest díptic ha estat de 0,1048 € - El cost total per a 4.000 unitats ha estat de 419,44 €.

