
El Pont d’Armentera – 2021 

RECOLLIDA PORTA A PORTA DE RESIDUS ESPECIALS I VOLUMINOSOS – 2021 

  QUAN ES RECULLEN ELS RESIDUS? 

Es recullen els dies:         13 de gener                  10 de febrer                     17 de març                       14 d’abril              
 

                                   12 de maig                         9 de juny                             14 de juliol                             11 d’agost                          
                                               

                                         15 de setembre                   13 d’octubre                      10 de novembre                 15 de desembre 

 

L’horari de recollida és de 8:00 a 10:00 hores. 
 

QUINS RESIDUS POTS DEIXAR DAVANT DEL TEU PORTAL? 

 
 

COM HO HAS DE FER? 

 Truca a l’Ajuntament (tel. 977 63 82 03) per apuntar-te, com a molt tard 48 hores abans del dia de la recollida, i 

indica quins residus deixaràs i l’adreça. 

 El dia de la recollida de 8:00 a 10:00h del matí deixa els residus davant del teu portal. 
 

QUÈ HAS DE TENIR EN COMPTE? 

 Has de deixar els residus a l’exterior (el personal de la recollida no entrarà a cap domicili). 

 Has de deixar els residus ben col·locats i classificats (no es recolliran si es deixen amuntegats i barrejats). 

 És obligatori apuntar-se prèviament a l’Ajuntament. 

 Es poden deixar un màxim de 5 unitats de residus voluminosos per domicili. 
 

  ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÈS 

  

a 
 

DEIXALLERIA FIXA 
 

En cas de voler llençar residus en dates diferents a les 
indicades anteriorment, els dissabtes al matí es pot anar 
gratuïtament a la deixalleria fixa de Vallmoll. 
 
Cal demanar cita prèvia trucant a: 
 Ajuntament d’El Pont d’Armentera-tel. 977 63 82 03 
 Consell Comarcal de l’Alt Camp  

 tel. 977 60 85 60 

 tel. i WhatsApp: 692 35 89 42 

 mediambient@altcamp.cat 
 
Més informació al document: Deixalleria fixa de Vallmoll. 

s 

ROBA 

Hi ha un contenidor de roba ubicat a la plaça de 
l’Ajuntament (davant l’escorxador). 
 
1 

OLI VEGETAL (CUINA) 

Podeu llençar les restes d’oli al contenidor especial 
ubicat al magatzem municipal. 
 
 

 

https://goo.gl/maps/Kkx84V673drmDUWq9
http://www.altcamp.cat/sites/ccac/files/recursos/ConsellComarcal/Medi_ambient/deixalleria_fixa_de_vallmoll_0.pdf

