ARA ÉS MOLT FÀCIL,
MIRA i LLENÇA-HO ON TOCA

RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS
Recollida comercial porta a porta i sota demanda
Ens adaptem a les teves necessitats recollint tantes vegades com sigui necessari. Increment de recollida d’algunes
fraccions i noves recollides diferenciades com les de penjadors, porex i plàstic film.
Recollida domiciliària adaptada a les característiques
urbanístiques i socials del municipi

Oficina d’atenció al ciutadà (OAC):
Aula Ambiental
C/ Roques Martines, 3
T 972 816 464
reciclem.platjadaro@grup-gbi.com
reciclem.platjadaro.com
instagram reciclem.platjadaro

APOSTEM PER UN SERVEI
MOLT MÉS SOSTENIBLE i
UN NOU SISTEMA DE RECOLLIDA

ILLES EMERGENTS i ZONA ZERO
Què són les illes emergents?
Grups de contenidors de les 5 fraccions de residus (orgànica, envasos, paper i cartró, vidre i resta) i un contenidor d’oli
vegetal que només estan al carrer unes hores al dia (vespre
i nit). Es col·loquen cada dia, de dilluns a diumenge, a les
20 h i es retiren a les 8 h.

• Illes emergents de contenidors a la zona cèntrica de
Platja d’Aro, Plaça Europa i una part de Castell d’Aro.
L’objectiu és reduir l’impacte visual en zones molt transitades

Què és la Zona Zero?

• Àrees de contenidors complertes amb totes les fraccions

Aquesta zona està compresa entre:
Travessera del Cavall Bernat, Av. Cavall Bernat, Av. S’Agaró,
Av. Costa Brava i Passeig Marítim de Platja d’Aro

• Recollida diferenciada d’oli de cuina en contenidors distribuïts a la via pública i a les illes emergents
• Recollida de voluminosos en poca quantitat sota petició
prèvia i servei concertat en dia i hora a través de telèfon
i APP
• Recollida de restes de poda també sota petició prèvia i
servei concertat en dia i hora a través de telèfon o APP

Espai del municipi on els serveis de recollida de residus i
neteja viària es realitzen sense emissions de CO2 ni soroll.

A la Zona Zero... Desapareixen els contenidors!
La recollida selectiva dels residus es realitza mitjançant
illes emergents de contenidors. La recollida de residus i la
neteja viària es realitza amb vehicles i màquines elèctriques i de nivells sonors molt reduïts.
Beneficis
• Entorn més net i agradable
• Millora de la circulació durant el dia
• Reducció de les emissions de CO2

Paper i impressió sostenibles

• Disminució de soroll

PREOCUPA’T NOMÉS DE LA SORRA
QUE ES POSA A LA TEVA TOVALLOLA

NETEJA DE PLATGES
Objectius:
1) Potenciar la recollida selectiva amb els ECOPUNTS
(grup de papereres de les 5
fraccions amb un cendrer incorporat al centre)

NETEGEM PERQUÈ EL TEU
PASSEIG NO ES CONVERTEIXI
EN UNA CURSA D’OBSTACLES

DEIXALLERIES
Acostem els serveis de la deixalleria al ciutadà apostant
per les minideixalleries i la deixalleria mòbil.

2) Millorar l’eficiència del servei de neteja incorporant
nova maquinària

NETEJA VIÀRIA

3) Reforçar i millorar la neteja
dels camins de ronda

S’aposta per maquinària més moderna i més eficient.
Els equips més rellevants són:

Per aconseguir-ho disposem de:
• 66 ECOPUNTS de recollida
• 215 papereres de diferentes fraccions
• Una garbelladora autopropulsada: 			
com l’actual, però més moderna
• Tractor amb una garbelladora i mitja canya (nou vehicle).
Permetrà netejar zones amb més desnivell i anivellar la
sorra

Deixalleria
Instal·lacions renovades:
una nova bàscula de sortida,
adequació del paviment,
millora de la senyalística
i Aula Ambiental per a
visites escolars i com a punt
neuràlgic de les campanyes.

• 3 escombradores de gran capacitat

Deixalleria mòbil
Es potencia el servei de la
deixalleria mòbil acostant-la
a més barris i urbanitzacions.

• 1 escombradora elèctrica
• 7 bufadors elèctrics i 2 aspiradors elèctrics
• 1 autobaldejadora elèctrica
• 4 camionets elèctrics i 2 furgonetes elèctriques
• 2 carretons elèctrics i 2 tricicles elèctrics
• 4 desbroçadores elèctriques
• 1 furgoneta de GLP (Gas liquat del petroli)

• Un quad elèctric per desplaçar-se per la sorra

• 1 fregadora/decapadora d’aigua calenta

• Un tricicle elèctric per la neteja dels camins de ronda

• 1 furgó equip d’aigua calenta a pressió

• Dos vehicles elèctrics per la neteja del passeig marítim
i les cales

• 1 equip portàtil d’aigua a pressió

• Control de l’estat de neteja de penya-segats amb drons

• 1 cisterna de 8.000 litres

• 1 equip de neteja de grafits
• 12 carretons amb localitzador

PER A TOT ALLÒ QUE NO SAPS ON VA...
NOUS PUNTS DE RECOLLIDA

Minideixalleries
5 minideixalleries instal·lades
a diversos punts del municipi.

