LA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES A MATADEPERA
Característiques de la Recollida d’escombraries a Matadepera





Recollida Porta a porta (PaP) des de l’any 2005
No hi ha contenidors als carrers.
Hi ha un servei de recollida de voluminosos a domicili amb recollida concertada.
Els bolquers es recullen diàriament i per separat utilitzant una cinta de color verd per
diferenciar la bossa. S’ofereix aquest servei perquè la fracció rebuig només es recull
els divendres.

CALENDARI DE RECOLLIDA DE LES ESCOMBRARIES

TELÈFON INFORMACIÓ: 93 787 02 00 (Brigada d’Obres i Serveis)
Horari Oficina Atenció al Ciutadà (OAC): De dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 h.
Dimecres de 16:00 a 19:00 h. (Excepte mes d’agost)
En aquest telèfon us podeu adreçar per a:
 Donar-vos d’alta si sou nous al municipi i per demanar informació addicional.
 Comunicar qualsevol tipus d’incidència sobre la recollida porta a porta (Per exemple: “no
m’han recollit avui la fracció que tocava”).
 Realitzar qualsevol tipus de consulta o demanar informació sobre la recollida selectiva porta a
porta , altres recollides i sobre la Deixalleria Municipal.
RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS:
El telèfon al qual heu de trucar per a que us vinguin a recollir mobles i electrodomèstics de
gran format és: 900 264 272 . En aquest telèfon us agafaran les dades i us donaran dia i hora per
tal de fer la recollida dels vostres voluminosos (NOTA IMPORTANT: no es desmunten els mobles,
els voluminosos els heu de deixar a la porta de casa el dia que quedeu, els operaris no entraran
dins dels domicilis a recollir els mateixos).
RECOLLIDA DE BOLQUERS: Recordeu que els bolquers es recullen diàriament i per separat
utilitzant una cinta de color verd per diferenciar la bossa. Aquesta cinta la podeu recollir a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament (Edifici central – Pl. de l’Ajuntament, 1) en l’horari
d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 14 h. i també a l’ OAC els dimecres de 16:00 a
19:00 h. (Excepte mes d’agost).
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RECOLLIDA DE RESTES DE PODA: Es recorda als usuaris que només es recullen dues bosses
de restes de poda per domicili i dia. Les bosses no poden pesar més de 15- 20 kg. per bossa i no
pot haver-hi restes de terres, ni poden portar troncs de més de 8 centímetres de diàmetre.
RECOLLIDA EN DIES FESTIUS-NORMA GENERAL
 Quan hi ha un dia festiu, l’endemà es recull doble fracció (la del dia festiu i la del dia posterior
a la festa).
 Quan hi coincideixen dos dies festius junts, sempre es farà la recollida de la doble fracció el
segon dia festiu (S’ha de tenir en compte que sempre serà festiu de no recollida el 25 de
desembre i l’1 de gener).
 Per Setmana Santa no hi ha recollida el Divendres Sant. La fracció del divendres es recull
dissabte junt amb la fracció que toca. Dilluns de Pasqua hi ha recollida.
 La recollida de la tarda-nit s’avança dues hores els dies: 24 de desembre, 31 de desembre i 5
de gener.
HORARIS DE RECOLLIDA
Les escombraries es recullen tots els dies de dilluns a dissabte durant tot l’any i l’horari de
recollida és de les 07:00 a les 13:00 hores i de les 18:00 a les 01:00 hores depenent del sector
del municipi.
Plànols dels horaris i freqüència dels serveis de recollida de residus als diferents sectors
del municipi

Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona

1 : Verge de Montserrat, Sant Llorenç i Can Candi: Recollida de 18,00 hores a 18,45 hores.
2 : La Muntanyeta i Can Solà del Racó : Recollida de 18,45 hores a 20,00 hores.
3 : Nucli antic, Can Vinyers, Can Duran i Mas Sot : Recollida de 20,00 hores a 21,00 hores.
4 : Casc : Recollida de 21,00 hores a 22,00 hores.
5 : La Plana i Sant Llorenç dels Pins: Recollida de 22,00 a 23,00 hores.
6 : Drac Parc : Recollida de 23,00 a 24,00 hores.
7 : Can Prat : Recollida de 24,00 a 24,30 hores.
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Zona 1 : Les Pedritxes i Els Rourets : Deixar les escombraries al vespre.
Zona 2 : Pla de Sant Llorenç, Cavall Bernat i Can Robert: Deixar les escombraries abans de
les 8,00 hores del matí.

El Reglament Regulador del Servei de Recollida Selectiva de Residus i de la Deixalleria
Municipal de la Deixalleria publicat al BOP núm. 51 de 01/03/2006 i referència DOGC núm. 4592
de 14/03/2006 que va entrar en vigor el 13/03/2016 , disposa al seu article 6è que el ciutadans de
Matadepera han de separar en origen els residus municipals i lliurar-los selectivament al servei de
recollida corresponent, com s’exposa en l’articulat del Títol II.
Tal i com exposa l’article 11è del Títol II del Reglament, els serveis municipals poden rebutjar la
recollida dels residus que no hagin estat convenientment presentats i lliurats pels usuaris, d’acord
amb el que s’estipula al Reglament.
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Quan els escombraires detecten que les fraccions estan barrejades o no s’ha tret la fracció
que toca no recullen la bossa i li enganxen un adhesiu.
-

Adhesiu groc avisant que no s’ha efectuat bé la selecció

-

Adhesiu vermell avisant que no es recull la bossa perquè la fracció no és correcta
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